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1 JOHDANTO
Kirkkonummen kunta osana Helsingin seutua on suurten muutosten 
edessä. Vuosisadan aikana Kirkkonummi on nopeasti muuttunut maa-
seutupitäjästä moderniksi kaupunkimaiseksi yhdyskunnaksi. Yhteis-
kunnan muutosprosessit kiihtyvät ja monimutkaistuvat. Globalisaatio, 
yhteiskunnalliset ja ympäristölliset haasteet asettavat sekä päätöksen-
tekijät että maankäytönsuunnittelijat jatkuvan arvokeskustelun ytimeen. 
Uudet teknologiset innovaatiot ja toimintatavat puolestaan pyrkivät an-
tamaan välineitä terveemmän elinympäristön suunnittelulle ja häiriöte-
kijöiden lieventämiselle. 

Kirkkonummen pääelinkeinot olivat vielä sata vuotta sitten kalastus, 
sekä maan- ja puutarhanviljely. Tuotteet vietiin myytäväksi suurruhti-
naskunnan pääkaupunkiin uutta vuonna 1903 rakennettua rautatietä 
myöten. Kirkkonummi säilyi luonnonympäristönsä ja myös kartanoro-
mantiikan ansiosta helsinkiläisten suosittuna kesähuvilapaikkakunta-
na. Jatkosodan jälkeen vuonna 1944 Porkkala jouduttiin luovuttamaan 
Neuvostoliiton laivastotukikohdaksi ja paikalliset evakuoitiin suurelta 
alueelta. Porkkalan vuokrakauden päättymisen jälkeen v. 1956 alkoi 
Kirkkonummen elinkeinoelämän voimakas kasvu; syntyi useita mer-
kittäviä työpaikkoja kuten Suomen Sokeri Oy, Puolustusvoimat aset-
tui Upinniemeen ja Kantvikin satamaa kehitettiin. Asukasluku kasvoi ja 
suomenkielisten osuus lisääntyi.

Modernin kaupunkisuunnittelun periaatteet 1960-luvulla korostivat lii-
kenneverkkoja ja uusien esikaupunkien toteuttamista Helsingin vaiku-
tusalueella. Uuden ajattelun mukaisia esikaupunkeja suunniteltiin mm. 
Espoonlahden ja Pikkalanlahden ympärille. Suunnitelmat eivät kuiten-
kaan toteutuneet. Kirkkonummi muuttui voimakkaasti edelleen 1970-
luvulla, kun uusia teollisuuslaitoksia sijoittui kuntaan. Jorvaksessa tämä 
ajan tuotantolaitoksista toimivat edelleen mm. Oy L M Ericsson Ab ja Fi-
box Oy. Rantaradan sekä kantatien 51 ja Kehä III:n alue Espoonlahden 
molemmin puolin oli aluerakentamisen kiinnostuksen kohteena jälleen 
1970-luvun taitteessa. Kantatien varsi nähtiin tulevaisuuden elinvoi-
maisena teollisuus- ja työpaikka-alueena. Silti vain Masalaa päätettiin 
kehittää vähitellen sekä asumisen, että työpaikkojen alueena. Masa-

1 Johdanto

lan itäpuoleisen Kartanonrannan asuinalueen rakentaminen aloitettiin 
2000-luvulla. Muutoin Espoonlahden läntinen rantavyöhyke on Kirk-
konummen puolella lähes rakentamatonta, mutta kaupunkikehityksen 
paineet alueen rakentamiseksi kasvavat koko ajan.

Kirkkonummen väkiluku oli vuonna 2006 noin 34 000 asukasta ja väki-
luvun ennustetaan kasvavan voimakkaasti. Vuonna 2025 asukkaita olisi 
Uudenmaan kuntien väestösuunnitteen mukaan noin 46 000 asukasta 
ja jopa 60 000 asukasta vuonna 2030 (Kuntaryhmä neloset - suunnitel-
maraportti). Jorvaksen ja Inkilän alue on nähty kunnan potentiaalisena 
kasvualueena, kun kantatie 51 on muuttumassa nelikaistaiseksi moot-
toritieksi ja raideliikenteen hyödyntäminen energiataloudellisena ja te-
hokkaana kulkumuotona on tiedostettu.

Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuvan päätavoitteena 
on lisätä Kirkkonummen työpaikkaomavaraisuutta ja toteuttaa Kirkko-
nummen tärkein työpaikkakeskittymä, joka tarjoaa myös seudullisesti 
merkittävän vähittäiskaupan suuryksiköiden alueen ja vetovoimaisen 
asiointiympäristön. Uudenmaan maakuntakaavan mukaisesti päivittäis-
tavaran suuryksiköitä ei kuitenkaan sallita toteuttavan alueelle. Muita 
keskeisiä sisältötavoitteita ovat esim. asumisen lisääminen, ympäristön 
monimuotoisuuden vaaliminen, viihtyisyyden ja paikallisen maaseutu-
miljöön arvojen hyödyntäminen kulttuurisella tasolla. Edellä mainitut ta-
voitteet ovat osin ristiriitaisia ja alue on lisäksi ympäristöolosuhteiltaan 
pirstoutunut, mikä rajoittaa sen suunnittelua.

Kehityskuva-alueen maankäytön ja liikenteen suunnittelua ohjaavat 
monet ympäristön arvot ja lähtökohdat. Työpaikka- ja liikealueiden ra-
jaamiseen vaikuttavat toteutuneet asumisen alueet, luontoarvot ja luon-
nonsuojelualueet, maaston vaihteleva topografi a, vesistöjen läheisyys 
sekä rakennettu kunnallistekniikka maakaasu-, kaukolämpö- ja siirto-
viemärijohtoineen.  Työssä on huomioitava ylempiasteisten kaavojen 
ohjausvaikutus esim. ekologisten käytävien osalta. Lisäksi työtä määrit-
televät muut laaditut suunnitelmat, kuten voimassa olevat asemakaavat, 
kantatien 51 tiesuunnitelma ja Kehä III:n tilavaraussuunnitelma, sekä 
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niihin liittyvien vihersiltojen sijainnit. Myös maanomistajien näkökannat 
vaikuttavat suunnitteluun. Yksityinen maanomistus saattaakin asettaa 
omat rajoituksensa alueen rakentamisen tehostamiselle. Järjestetyis-
sä seminaareissa on painottunut asumisen lisäämisen tavoite alueelle, 
mikä osaltaan vaikuttaa työpaikka-alueiden luonteeseen ja laajuuden 
suunnitteluun. 

Kehityskuva on jaettu toteutumisvuosiin 2025 (kehityskuva) ja 2040 (ke-
hitysvisio). Kunnanvaltuuston hyväksyttyä Jorvaksen ja Inkilän kehitys-
kuvan, jatketaan työtä osayleiskaavan laatimisella kehityskuvan 2025 
pohjalta. Samalla sitoudutaan – ainakin teoriassa – varautumaan myös 
vuoden 2040 mukaisen vision toteuttamiseen pitkällä tähtäimellä. Ke-
hityskuva vastaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisiin sekä 
työn aikana laaditun kaupallisen selvityksen tavoitteisiin siten, että las-
kennallisen tarpeen mukaiset tilaa vaativan kaupan aluevaraukset ovat 
riittäviä vuoteen 2020 mennessä. Alue tarjoaa logistisesti erinomaisen 
paikan vaikka rakentamis-, puutarha-, vapaa-ajan- ja sisustusalojen 
kaupalle. Lisäksi alueella suositellaan liikennepalveluiden sekä toimi-
tilarakentamisen lisäämistä. Keskeinen kantatien eteläpuoleinen pelto-
aukea jätetään kehityskuvassa ”reservialueeksi”, jolle voidaan mahdol-
lisesti tulevaisuudessa sijoittaa yritystoimintaa, toimistorakentamista, 
laitos- virasto- / kunnallisia palveluja tai vaikkapa jokin osa sopivasta 
oppilaitoksesta asuntoloineen.

Kehityskuvan alueelle on mahdollista sijoittaa myös asumista, jolloin 
kehitettävillä alueilla tulee ottaa huomioon lukuisia viihtyisyyteen ja yh-
teisöllisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tällaisia ovat mm. ajoneuvoliiken-
teen häiriöt, alueen maaperän soveltuvuus rakentamiseen, suotuisat 
ilmansuunnat ja edullinen pienilmasto. Asumista kehitetään edullisiin il-
mansuuntiin ja luonnonympäristön läheisyyteen alueille, joille liikenteen 
häiriöt eivät ulotu. Rannat ja moottoriteiden vierialueet jätetään uuden 
asuinrakentamisen ulkopuolelle. Eheyttävää asuntorakentamista sijoi-
tetaan alueille, joiden maankäyttö ei muutu nykyisestä. Uusia asukkaita 
voidaan alueelle sijoittaa 3000-5000 vuoteen 2040 mennessä.

1 Johdanto

Työryhmään kuuluivat Kirkkonummen kunnasta toimialajohtaja Ewa 
Forsten, kunnaninsinööri Matti Paavola, kunnanarkkitehti Tero Luoma-
järvi, elinkeinotoimen johtaja Jouko Lahtinen, ympäristösuunnittelija 
Merja Puromies, liikennesuunnitteluinsinööri Hanna Koivukari ja kaa-
voitusarkkitehti Asta Tirkkonen. 

WSP Finland Oy:ssä työstä vastasivat arkkitehti Petri Saarikoski, DI 
Björn Silfverberg, VTM Jani Päivänen, arkkitehti Ilona Mansikka ja in-
sinööri, maisema-arkkit. yo Marjo Saukkonen.
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet

2 LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2.1 Tulevaisuuden haasteet

Elinkeinoelämä ja palvelut

Suomi on muualla Euroopassa tapahtuneen kehityksen mukana siir-
tymässä perusteollisuuden vähentyessä yhä enemmän kohti palve-
luyhteiskuntaa, johon hyvinvointi ja työllistävyys entistä voimakkaam-
min pohjautuvat. Tämän lisäksi uuden teknologian hyödyntäminen vie 
yhteiskunnan yhä nopeutuvalla tempolla kohti tieto- ja innovaatioyh-
teiskuntaa. Näillä näkymin uusia suuria perusteollisuuden laitoksia ei 
enää perusteta. Sen sijaan mm. informaatio, tuotekehittely ja ympä-
ristöteknologia saavat enemmän painoarvoa rinnatusten moniarvoisen 
palveluyhteiskunnan haasteiden kanssa. Helsingin seudun kasvun 
takia alueen rakentaminen jatkuu kiivaana lähimmät vuosikymmenet, 
mikä edellyttää myös uusia innovaatioita yhdyskuntasuunnittelussa ja 
–rakentamisessa. Haasteena on mm. rakentamiseen, ympäristöön ja 
uusiin energiaratkaisuihin perustuva ekotehokas kehittämistoiminta. 
Jorvaksen alueella osoitetaan reserviä tulevaisuuden yrityspuiston, 
koulutuksen tai tuotekehittelyn tarpeisiin. Nykyistä yritystoimintaa tulee 
kuitenkin kehittää ja turvata jo alueella olevat työpaikat, sekä luoda toi-
mintaedellytyksiä uudelle pienelle ja keskisuurelle monipuoliselle yri-
tystoiminnalle.

Erikoiskauppa kasvaa Suomessa, eikä kasvu näytä taantuvan, vaikka 
kulutuksella on ympäristölle myös haitallisia vaikutuksia. Kodintekniik-
ka kehittyy ja kodinsisustus kasvaa jatkuvasti. Erityisesti tilaa vaativan 
sekä vapaa-ajan kaupan alalle tulee jatkuvasti uutta tarjontaa ja uusia 
toimi alakeskittymiä rakennetaan väestön kasvualueille. Kirkkonummen 
ostovoimasta noin kolmannes, 65 milj. €, valuu kunnan ulkopuolelle. Ti-
laa vaativan kaupan ostovoimasta 40 % siirtyy kunnan ulkopuolelle, jos-
ta sisustuskaupan ostovoimaa on yli puolet. Myös muoti- ja autokaupan 
siirtymät ovat suuret. Tämä mahdollistaa näiden alojen lisärakentami-
sen Kirkkonummella. Vähittäiskaupan tilantarve eteläisellä Kirkkonum-

mella vuonna 2020 ennustetaan olevan kuntakeskustan ulkopuolella 
35 000-70 000 k-m2. Edellä mainitut tiedot pohjautuvat selvitykseen: 
”Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuva, kaupalliset palve-
lut, Tuomas santasalo Ky, 2007”.

Jorvaksen alueella lähipalveluita on vähäisesti. Palvelutarjontaa, mm. 
koulutusta ja päivittäistavaran myyntiä, on kehitetty voimakkaasti lähin-
nä kuntakeskustassa ja myös Masalassa. Jorvaksessa on päiväkoteja, 
mutta ei kouluja eikä esimerkiksi päivittäistavaramyymälää. Asuin- ja 
työpaikka-alueen kehittämisen yhteydessä tulee pitkällä tähtäimellä va-
rautua lähipalvelutarjonnan riittävyyteen ja myös kunnallisten palvelu-
jen (koulun, palvelukeskusten) rakentamiseen.

Työpaikat

Kirkkonummen yhtenä tärkeänä strategisena lähtökohtana on moni-
puolistaa elinkeinoelämän rakennetta ja siten luoda uusia erilaisia työ-
mahdollisuuksia kuntaan. Tavoitteena on lisätä merkittävästi työpaik-
kaomavaraisuutta ja vähentää pendelöinnin tarvetta, millä vaikutetaan 
myönteisesti mm. monien lapsiperheiden tilanteeseen. Kehityskuva-
alueella on tällä hetkellä (vuonna 2007) hieman yli tuhat työpaikkaa. 
Kehityskuvan 2025 mukaisesti uusia työpaikkoja tulisi noin 1500-3000. 
Vastaavasti kehitysvision 2040 mukaan uusia työpaikkoja tulisi lisäksi 
500-1000.

Asuminen

Kirkkonummen asukasluku on nykyään noin 34 000 ja kasvun ennus-
tetaan olevan voimakasta siten, että vuonna 2025 kirkkonummelaisia 
olisi jo noin 46 000. 

Jorvaksen ja Inkilän markkina-alueella asuu nykyään 180 000 asukasta 
ja vuoden 2020 ennusteessa 234 000 asukasta. Kirkkonummen oma 
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet

väestönkasvu painottuu voimakkaasti kunnan eteläosiin.  Osa Jorvak-
sen ja Inkilän alueesta soveltuu asumiseen. Asumista tukee kehittyvä 
liikenneverkko, rautatiepalvelut ja parantuvat tieyhteydet. Luonto tarjo-
aa alueen reunoilla erinomaisia ja viihtyisiä asuinpaikkoja. Ongelmana 
on, että vilkastuva valtatie ja lisääntyvä liikenne samalla myös rajoit-
tavat asumisen kehittämistä ja viihtyisyyttä aivan keskeisillä alueilla. 
Asumisen kehittämisessä tulee huomioida myös toteutuneen asumisen 
pienipiirteisyys, paikallishistoria, kauneusarvot ja ympäristöarvojen tuo-
mat mahdollisuudet. 

Kehityskuva-alueella asuu tällä hetkellä (vuonna 2007) hieman yli tu-
hat asukasta. Kehityskuvan 2025 mukaisesti uusia asukkaita tulisi noin 
2500-3000 ja kehitysvision 2040 mukaan uusia asukkaita vielä lisäksi 
500-2000.

Ympäristö

Monimuotoisen luonnonympäristön, eläin- ja kasvilajien säilyttäminen 
on nykyään keskeinen ja globaali lakien ohjaama tavoite. Erityisen mer-
kityksen arvoalueiden säilyttäminen saa kehittyvien kaupunkikeskusten 
vaikutusalueilla, jossa esim. virkistyskäyttöpaineet lisääntyvät pienene-
villä vapaa-alueilla. Kehityskuvan alueella on inventoituja arvokkaita 
luontokohteita ja säilytettäviä Natura-alueita. Alueen tärkeimmät ja kes-
keisimmät maisemakuvalliset elementit on Sundetin avoin jokilaakso ja 
Finnträsk ympäröivine vanhoine metsineen.

Liikenne

Liikenne kasvaa jokaisella sektorilla. Vaikka Kirkkonummen kunta tukee 
joukkoliikenteen ja raideliikenteen käyttöä, lisääntyy ajoneuvoliikenne 
eniten tulevaisuudessa. Jorvaksen alueella voidaan tukeutua olemas-
sa oleviin väyliin ja mm. raideliikenteeseen, joka on julkisen liikenteen 
muodoista energiataloudellisin. Espoon kaupungin päätös metron laa-
jentamisesta länteen tulee ottaa huomioon visioitaessa myös Kirkko-
nummen liikenneratkaisuja. 

Rakennus kantatien 51 varressa, tila no 2:13 Tallbacka
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2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on huomioitava kaavoitukses-
sa. Tällä alueella keskeisimmät näistä tavoitteista ovat:

- olemassa olevien rakenteiden ja liikenneverkostojen hyödyntäminen 
ja kehittäminen eheyttämällä yhdyskuntarakennetta ja tuottamalla laa-
dukkaampaa elinympäristöä
- yhdyskuntarakenteen kasvusuuntien valitsemisessa raide- ja muun 
joukkoliikenteen mahdollisuuksien hyödyntäminen niin, että työpaikat 
ja asuminen tukeutuvat niihin.

Kirkkonummen suuri mahdollisuus on raideliikenteen hyödyntäminen. 
Asutuksen ja työpaikkojen keskittäminen asemien läheisyyteen on 
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista. Valmiin rautatieyhteyden 
takia Kirkkonummen kehittämismahdollisuudet ovat ainutlaatuiset Hel-
singin seudulla varsinkin kun radanvarsi ja asemien tienoot ovat vielä 
tällä hetkellä verraten tehottomasti rakennetut.

2.3 Maakunnalliset lähtökohdat

Läntisen Uudenmaan kunnat ja Uudenmaan liitto ovat laatineet seu-
dulle maankäytön kehityskuvan vuodelle 2030 (valmistunut v. 2006). 
Kirkkonummen kuntakeskus on esitetty kaupunkimaisena keskuksena, 
jonka vaikutusalueeseen Jorvaksen ja Inkilän alue kuuluu. Aluetta tu-
lee kehittää kaupunkimaisen asumisen, monipuolisten julkisten ja kau-
pallisten palvelujen sekä työpaikkakeskittymän alueena (kuva oikealla 
ylhäällä).

Yleiskaavoitusta ohjaa Uudenmaan maakuntakaava. Kehityskuva-alue 
on suurelta osin osoitettu taajama toimintojen alueeksi. Kantatie 51 ja 
Kehä III on esitetty moottoriväylinä, joiden risteysalueen tuntumaan saa 
sijoittaa merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön. Vi-
heryhteystarve -merkintä symbolisoi mm. riistayhteyttä eteläiseltä Kirk-
konummelta pohjoiseen. Kyseinen merkintä oli yksi syy alueen kehittä-
misen käynnistämiselle. Finnträskin viereisiä vanhojen metsien alueita 
on merkitty Natura-alueiksi (ote maakuntakaavasta oikealla alhaalla).

Länsi-Uudenmaan maankäytön kehityskuva, karttaote.

Ote Uudenmaan maakuntakaavakartasta.
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2.4 Kirkkonummen ja seudun strateginen 
suunnittelu

Kuntaryhmä Neloset, johon kuuluvat Kirkkonummen lisäksi Vihti, Hy-
vinkää ja Sipoo, on laatinut  “Maankäytön, liikenteen ja asumisen nykyi-
set strategiat ja yhteistyön kehittäminen Helsingin seudulla” -selvitysra-
portin vuonna 2006. Siihen on koottu kuntien strategisia tulevaisuuden 
linjauksia. Eräs näistä on Kirkkonummen väkilukuarvio (60 000 asukas-
ta) vuodelle 2030. Pääosa kasvusta ohjataan rantaradan ja kantatien 
51 varrelle. Myös Veikkolan uskotaan kasvavan tasaisesti. Raportissa 
korostetaan osayleiskaavoituksen merkitystä. Kehä III:n ja kantatien 
51 risteysalueelle esitetään sijoitettavaksi seudullisesti merkittävää 
kaupallista toimintaa. Aluetta kehitetään Kirkkonummen tärkeimpänä 
työpaikka-alueena, jolla sijaitsee jo entuudestaan yritystoimintaa (kuva 
oikealla ylhäällä).

Pääkaupunkiseudun ja sitä ympäröivien kehyskuntien asukasluku ki-
vunnee nykyisestä 1,3 miljoonasta vuoteen 2050 mennessä 2,0 mil-
joonaan. Kasvu on merkittävää, mutta rakentamisen määrän kasvu 
vielä suhteellisesti suurempaa, koska mm. asumisväljyys lisääntyy ja 
lähenee länsieurooppalaista väljyystasoa. Suhteellisesti merkittävä osa 
väestönkasvusta on ennustettu kohdentuvan kehyskuntiin, ja yksi mer-
kittävimmistä kasvukunnista olisi Kirkkonummi. Tulevaisuustutkimus, 
kestävän kehityksen periaatteet ja eurooppalaisten metropolien keski-
näinen kilpailu ovat yhä voimakkaammin osa Helsingin alueen seutu-
suunnittelua – tämän takia on julistettu loppuvuonna 2006 kansainvä-
linen ideakilpailu alueen maankäytön visiosta ja selviämisstrategiaksi 
nimikkeellä ”Greater Helsinki Vision 2050”. Kilpailualue käsittää 14 alu-
een kuntaa. Kilpailun tulos julkistetaan vuoden 2007 lopulla.

Maankäytön, asumisen ja liikenteen kehitystavoitteet ja strategiat, ote kartasta.

Metropolialueen tärkeimmät kehitysvyöhykkeet Uudenmaan maakuntakaavassa. 
Lähde: Uudenmaan liitto ja Greater Helsinki Vision 2050 -kilpailuohjelma.
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2.5 Itäisen Kirkkonummen pitkän aikavälin  
kehitysvisioita

Pääkaupunkiseudun läntiset raideliikenneratkaisut, kaupunkiradan jat-
kaminen Espoon keskuksesta Kirkkonummen keskustaan sekä tulevan 
metron mahdollinen jatkaminen Espoonlahdesta Finnsbyn ja Sundsber-
gin kautta Jorvakseen, muodostaisivat Jorvaksen aseman kehittämisen 
merkittäväksi raideliikenteen solmukohdaksi. Nämä hankkeet edellyttä-
vät kuitenkin laajaa yhteiskunnallista keskustelua ja asia ratkaistaneen 
esim. Kirkkonummen strategisessa yleiskaavassa, jonka tavoitevuosi 
saattaisi olla 2050. Metrovaihtoehtoa suosivan tavoitetilan mukaisesti 
voisi itäisen Kirkkonummen voimakas kehittäminen johtaa siihen, että 
uusien metroasemien lähialueilla olisi uusia asukkaita Sundsbergissä ja 
Finnsbyssä yhteensä jopa 25 000-30 000. Lisäksi nykyisen rautatiease-
man vaikutuspiirissä olisi Jorvaksen ja Inkilän alueilla noin 6000 uutta 
asukasta. Vastaavasti työpaikkojen määrä voisi olla kolminkertainen ny-
kyisestä eli tällöin alueella voisi olla noin 3500 työpaikkaa.

Visiokartta, Kirkkonummen kunta vuonna 2050.

2 Lähtökohdat ja tavoitteet
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet

2.6 Kirkkonummen yleiskaava 2020
Kunnan lainvoimaisessa ja vahvassa yleiskaavassa 2020 kehityskuva-
alue on osoitettu yritystoimintojen ja asumisen alueeksi (PT, AP ja A-1), 
lisäksi suunnittelualueeseen kuuluu maa- ja metsätalousvaltaisia aluei-
ta (M). Suunnittelualueella ja sen läheisyydessä on useita luonnonsuo-
jelualueita (SL).

Merkittävin ero maakuntakaavan ja yleiskaavan välillä on kantatien 
51 eteläpuolella. Yleiskaavassa se on yritystoiminnan alueen lisäksi 
laajoilta alueiltaan maa- ja metsätalousvaltaista aluetta. Maakunta-
kaavassa vastaava alue on suurelta osin taajamatoimintojen aluetta. 
Maakuntakaavan maankäyttö on ohjeena osayleiskaavan laatimiselle, 
sekä alueelle sopivien toimintojen sijoittamiseksi, antaen täten uuden 
lähtökohdan suunnittelulle. 

Jorvaksen aseman eteläpuolen maankäyttö on yleiskaavassa pääosin 
varattu yritystoiminnan ja vähäisiltä osin asumisen alueeksi. Maakunta-
kaavan taajamatoimintojen aluemerkintä mahdollistaa myös asumisen 
sijoittamisen alueelle.
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2 Lähtökohdat ja tavoitteet

2.7 Kehityskuvan suunnittelutavoitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitetty kehityskuvan tavoit-
teet.

Kehityskuva perustuu laajaan vuorovaikutukseen merkittävien intressi-
ryhmien ja kunnan päättäjien kanssa. Suunnittelun alkuvaiheen yhtey-
dessä on järjestetty seminaarit elinkeinoelämän edustajille ja kunnan-
valtuustolle. Tavoitteita on selvitetty myös haastatteluilla. Lisäksi alueen 
maan omistajien ja asukkaiden tavoitteita on selvitetty. 

Keskeisimmät tavoitteet ovat liike-elämän ja yritystoiminnan edellytys-
ten ja alueen houkuttelevuuden parantaminen, palveluiden monipuo-
listaminen sekä Kirkkonummen seudullisen aseman vahvistaminen ja 
kunnan työ paikkaomavaraisuuden nostaminen. Alueesta on tarkoitus 
muodostaa seudullinen vähittäiskaupan keskittymä sekä viihtyisä pal-
velu- ja työpaikka-alue. Myös asumiseen ja vapaa-ajanviettoon liittyvät 
kehittämismahdollisuudet otetaan suunnittelussa huomioon.

Kehityskuvassa otetaan huomioon ympäristöolosuhteet siten, että alu-
eesta muodostuu miljööltään omaleimainen, mittakaavaltaan inhimilli-
nen elin- ja työympäristö, jonka asukkaat ja alueen käyttäjät tuntisivat 
sosiaalisesti virikkeiseksi, viihtyisäksi ja elämyksiä tuottavaksi. 

Lisäksi teemoina ovat yhteisöllisyys, turvallisuus, esteettömyys sekä 
historiallisen perspektiivin ja kulttuurihistoriallisten arvojen vaaliminen. 
Tavoitteena on myös kehittää uudelle alueelle omaleimainen imago, 
joka erottuu Helsingin seudun muista vastaavista palvelu- ja työpaik-
kakeskittymistä.

Kehityskuvatyöhön sisältyy kaupan toimijoiden sekä maanomistajien ja 
yrittäjien haastatteluja. Työssä määritellään mm. kaupan mitoitus sekä 
asumiseen, elinkeinoelämään, virkistykseen, suojeluun sekä maa- ja 
metsätalouteen varattavat suunnat ja painopistealueet. Keskeisenä 
teemana on vaiheittain toteuttamisen mahdollistaminen sekä liikenteen 
ja maankäytön yhteen sovittaminen.

 

Inkilän eritasoliittymä, näkymä länteen.

Lahdesjärven työpaikka-alueen viiitesuunnitelma (Tampereen 
kaupunki, WSP Finland Oy).

Ideointivaiheen luonnos, Inkilän eritasoliittymä.
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3 Nykytila

3 NYKYTILA

3.1 Kehityskuva-alueen nykytila 2006

Elinkeinoelämä
Alueella on yhteensä noin 1100 työpaikkaa. Suurimmat toimijat ovat Oy 
L M Ericsson Ab (800 tp) ja Fibox Oy (120 tp). Oy L M Ericsson Ab:n 
kanssa samoissa tiloissa toimii lisäksi noin 30 yritystä (100 tp). Alueella 
harjoitetaan myös maanviljelyä ja metsätaloutta.

Palvelut

Alueen lähipalvelut ovat vähäisiä. Kantatien 51 varrella toimii Oy Shell 
Ab:n huoltoasema, jonka toiminta loppuu moottoritien rakentamisen 
johdosta. Huoltoasemalta saa polttoainetta, kioskitarvikkeita ja arkipäi-
visin kahvilapalveluja. Huoltoaseman välittömässä läheisyydessä ns. 
”Jorvaksenkolmion” alueella sijaitsee Kirkkonummen kunnan palolaitos 
ja osa teknisistä toimistoista mm. vesihuoltolaitos samoin kuin Puutar-
haliike Reiman Oy. Kaupalliset ja julkiset palvelut ovat keskittyneet kun-
takeskukseen ja Masalaan.

Lähi alueella toimii neljä päiväkotia. Jorvaksen asemalta lähimmät kou-
lut sijaitsevat Masalassa (etäisyys 2 km) ja Heikkilässä (etäisyys noin 
3 km). Vastaavasti lähimmät päivittäistavara- ja terveys palvelut sijait-
sevat Masalassa (etäisyys 2-3 km) ja kuntakeskuksessa (etäisyys noin 
5 km). Aseman välittömässä läheisyydessä ylhäällä mäellä sijaitsee 
myös ortodoksinen kirkko ja luostari veljeskuntineen.

Asuminen
Kehityskuvan alueella on nykyään hieman yli tuhat asukasta. Asumi-
nen on haja-asutusluonteista ja rautatien vieressä ja pohjoispuolella 
kylämäistä. Jorvaksen rautatieaseman läheisyydestä huolimatta ra-
kennuskanta on verraten väljää. Alueella on muutamia vanhoja maa-
tilakeskuksia. Finnträskin rantavyöhykkeellä sijaitsee muutaman talon 

ryhmä. Omarantaisia tontteja on Finnträskin pohjoisrannalla muutamia. 
Asumista sijoittuu myös kantatien 51 ja Kehä III:n laajentumis- ja häiri-
övyöhykkeille.

Ympäristö ja maisema
Alueen keskeisin maisemaelementti on lounas-koillis -suuntainen kal-
lioperän ruhjevyöhykkeeseen syntynyt Sundetin jokilaakso siihen liitty-
vine viljelyalueineen. Avointa maisematilaa ympäröivät metsäiset kal-
lioselänteet muodostavat selkeän reunan avoimelle maisema-alueelle. 
Topografi a on vaihtelevaa ja pienipiirteistä. Alueella on useita inventoi-
tuja luonnon arvokohteita, kuten Finnträskin vanhan metsän alue, joka 
on Natura 2000 -kohde. Sundetin ja Gillobackaträsketin luhdat ovat tär-
keitä kosteikkoalueita. Alueella on myös useita liito-oravametsiä.

Alueella on useita rakennetun ympäristön arvokohteita, vanhoja tila-
keskuksia, radan varren puutalorakennuksia, vanha kasarmi ja mylly. 
Ympäristössä on jälkiä mm. yhdyskuntatekniikan tarpeisiin raivatuista 
alueista; siirtoviemäri, kaukolämpöjohdon sekä kaasuputken vyöhyke.

Liikenne
Suunnittelualueen toiminnallisena keskipisteenä voidaan pitää Jorvak-
sen rautatieasemaa. Rautatievuoroja Espoon keskuksen kautta Helsin-
kiin oli v. 2006 arkipäivisin 27 (matka-aika noin 42 min) ja Kirkkonum-
men keskustaan 25 kertaa (matka-aika muutama minuutti). Jorvaksen 
kohdalle sijoittuu kaksi raideparia.

Kehityskuvan alue sijaitsee kantatien 51 (Hangontie/Jorvaksentie), 
Kehä III:n ja Masalantien (Vanha Kuninkaantie) välisellä alueella, mistä 
syystä alue on yhteyksien kannalta mm. yritystoiminnalle ja kaupalle 
logistisesti houkutteleva.

Vanhan rantatien vieressä kulkee kevyen liikenteen raitti Kirkkonum-
men keskustan ja Masalan suuntiin. Jorvaksentien yli johtaa yksi kevy-
en liikenteen silta. Linja-autoliikenne sijoittuu tällä hetkellä sekä Vanhal-
le Rantatielle että kantatielle 51. Moottoritien rakentamisen yhteydessä 
toteutetaan laadukkaat pysäkit kantatien varrelle.



KIRKKONUMMEN KUNTA  -  WSP FINLAND OY 2007

JORVAKSEN JA INKILÄN TYÖPAIKKA-ALUEEN KEHITYSKUVA

13

3 Nykytila



KIRKKONUMMEN KUNTA  -  WSP FINLAND OY 2007

JORVAKSEN JA INKILÄN TYÖPAIKKA-ALUEEN KEHITYSKUVA

14

4 Kehityskuva

4 KEHITYSKUVA

4.1 Kehityskuvaprosessi

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavoituksen ohjaamiseksi laadittiin osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma, joka hyväksyttiin kunnanhallituksessa syksyllä 2006.

Lähtökohtien määrittely

Lähtökohtien määrittely on perustunut laajaan selvitys- ja suunnitelma-
aineiston läpikäyntiin, karttatarkasteluihin sekä paikkatietomuotoisen 
inventointiaineiston laadintaan. Dokumentoituja työryhmäkokouksia pi-
dettiin kehityskuvajakson yhteydessä seitsemän. Alueen rakennukset 
on valokuvattu. Maastossa on käyty kolme erillistä kertaa.

Maanomistajakysely

Maanomistajalle lähetettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä 
erillinen kyselylomake karttoineen (180 kpl). Kirjallisia palautteita saa-
tiin 68 kpl. Palaute on vaikuttanut keskeisillä osilla kehityskuvan 2025 
laadintaan siten, että esitetään kantatien 51 eteläpuolella ympäristöä 
säilytettäväksi “reservinä” mahdollisiin tulevaisuuden laajentumistarpei-
siin. Näiden alueiden myöhempää maankäyttöä on hahmoteltu kehitys-
visiossa 2040.

Kehityskuvavaihtoehdot

Arviointia ja seminaareja varten laadittiin kaksi alustavaa kehityskuva-
vaihtoehtoa, päivätty 21.11.2006. Vaihtoehtoja esiteltiin sekä työryhmä-
palavereissa että molemmissa seminaareissa. Päätettiin, että vaihtoeh-
toja kehitetään vaiheina. Kehityskuva perustuu pitkälti näihin alustaviin 
vaihtoehtoihin.

Seminaarit

Intressiryhmien seminaariin Masalaan 21.11.2006 kutsuttiin suunnit-
telualueen keskeisiä maanomistajia, alueen yrittäjiä ja muita toimijoi-
ta, kunnan, Uudenmaan ympäristökeskuksen, Uudenmaan liiton ja 
Tiehallinnon viran omaisia sekä rakennusliikkeiden ja kiinteistökehittä-
jätahojen edustajia. Tilaisuudessa esiteltiin hankkeen tavoitteita, vuo-
rovaikutteista suunnittelutapaa ja suunnittelun aikataulua. Haasteena 
nähtiin mm. yksityisen maanomistuksen laajuus, sillä kunnalla ei ole 
merkittävää maanomistusta suunnittelualueella. Inkilän eritasoliittymän 
ympäristö on haasteellinen kaupallisen alueen kehittämiselle, osin alu-
een liito-oravaesiintymän takia. Yleisesti voidaan yksinkertaistaa: mitä 
suurempia liiken nevirtoja alueelle tuodaan, sen vaikeampaa on detalji-
tasolla muodostaa viihtyisää asiointiympäristöä. Haasteet miellyttäväk-
si koettavan ja vetovoimaisen kohteen toteuttamiseksi ovat siis suuret, 
varsinkin kun uusien kaupan keskittymien toiminnallisuus edellyttää 
mm. loogisen liikenneverkon järjestämistä ja uusien kauppakeskusten 
erottuminen muista korkealuokkaista arkkitehtuuria. 

Valtuustoseminaari pidettiin Gesterbyn koulukeskuksessa 12.12.2006. 
Osa valtuustosta näkee alueen metropolialueen nopeasti kehittyvänä 
osana, osa taas on maltillisemman kehittymisen kannalla maanomis-
tajien kantoja kunnioittaen. Seminaarissa tähdennettiin tärkeänä alu-
een ripeää kehittymistä vaiheittain kuitenkin siten, että osa alueesta 
voi jäädä reserviksi esim. kampukselle tai yrityspuistolle, jos tarvetta ja 
toimijoita ilmenee. Asumisen lisäämistä alueella kaupallisten palvelujen 
rinnalla painotettiin. Lisäksi alueen toteuttamistapaa tulee lähestyä en-
nakkoluulottomasti.

Seuraavilla sivulla on kartoilla esitetty lähiseudun aluekehittämiskoh-
teet seutuvisiona, sekä liikennejärjestelmän ja viheryhteyksien yhteen-
sovittamisen tavoite.
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4.2 Kehityskuvavaihtoehdot

Kehityskuvaseminaareissa esiteltiin kaksi alustavaa kehityskuvavaih-
toehtoa. Vaihtoehtoja valmisteltiin kunnan ja konsultin yhteistyönä ja 
niissä pyrittiin tietoisesti riittävään erilaisuuteen, jotta vuorovaikutus 
intressiryhmien ja kunnanvaltuuston seminaareissa olisi mahdollisim-
man hedelmällistä ja jatkotyöskentelylle saataisiin riittävät suositukset 
ja ohjeet. 

Alustavassa vaihtoehdossa 1 esitettiin kahden erillisen työpaikkavyö-
hykkeen kehittämistä. Niiden väliin jäisi maisemaa ja rakennettua ym-
päristöä säilyttävä vyöhyke. Työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alu-
eita esitettiin 77 ha ja kerrosalaa noin 154 000 k-m2. Asumisen lisäys 
oli maltillinen noin 21 ha ja 500 asukasta. Eräänä ongelmana nähtiin 
yritysalueiden erillisyys, jonka yhdistämiseen esitetty uusi “tehoton” 
tieyhteys ei ehkä tuo riittävää ratkaisua tulevaisuuden tarpeisiin. Etu-
na nähtiin maanomistajien toiveiden huomioiminen ja kulttuuriympä-
ristön säilyminen. Ongelmaksi jäi joka tapauksessa muutamien asuin-
rakennusten jääminen meluvyöhykkeelle. Valtatien eteläreunaan ei ole 
suunniteltu melutorjuntaa. Nykyinen asukasmäärä ei ole riittävä laajan 
melutorjunnan järjestämiselle. Aseman seutua toivottiin kehitettävän 
aseman liikennevirtoja hyödyntävänä.

Alustavassa vaihtoehdossa 2 esitettiin valtatien eteläpuolelle tehok-
kaampaa ja yhtenäisempää työpaikka- ja kaupallisten palvelujen 
aluetta. Työpaikka- ja kaupallisten palvelujen alueita esitettiin 90 ha 
ja kerrosalaa noin 180 000 k-m2. Asumisen lisäys malliin 1 verrattuna 
oli kaksinkertainen noin 41 ha ja 1000 asukasta. Etuna nähtiin maa-
kuntakaavan periaatteisiin tukeutuminen ja yritysalueiden suurempi 
houkuttelevuus ja mainos arvo valtatien varressa. Ongelmina olivat 
maanomistajien toiveiden vastaisuus, kulttuuriympäristön ja maiseman 
voimakkaampi muutos sekä muutamien asuintonttien jääminen yritys-
alueiden puristuksiin. Aseman seutua toivottiin myös tässä kehitettävän 
enemmän aseman liikenne virtoja hyödyntävänä.

Näistä lähtökohdista esitetään kehityskuvat ei vaihtoehtoina, vaan vai-
heittain vuosille 2025 ja 2040. Kehityskuva-alue esitetään hieman laa-
jempana, jotta mm. asumisen volyymi ja kytkeytyminen ympäristöön 
voidaan ymmärtää paremmin.

4 Kehityskuva

Alustava kehityskuvavaihtoehto 1

Alustava kehityskuvavaihtoehto 2
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4.3 Kehityskuva 2025

Hirsalantie - Jorvaksenkaari - laatukäytävä

Maankäytön tehostaminen perustuu Hirsalantien varren, tulevan Jor-
vaksen eritasoliittymän (kantatiellä 51) ja Jorvaksenkaaren varren laa-
tukäytävän kehittämiseen päätepisteenä Jorvaksen rautatieaseman 
tuleva paikalliskeskus. Vyöhykkeen varteen sijoittuvat nykyinen Oy L 
M Ericsson Ab:n toimitila-alue sekä kaupan ja huoltoaseman alueeksi 
muutettava ”Jorvaksenkolmio”. 

Kaupan saareke ”Inkilän Solmu”

Inkilän eritasoliittymän ympäristö kehitetään vetovoimaiseksi kaupan, 
yritystoiminnan ja liikennepalvelujen saarekkeeksi ”Inkilän Solmuksi”.

Työpaikat ja palvelut 2025

Uusien yritysalueiden laajuus on yhteensä 70 ha. Tästä ns. “Inkilän Sol-
mun” yritysalueen (kartalla alueet: H,I,J,K) osuus on 40 ha ja mikäli 
aluetehokkuutena käytetään e=0,2 saadaan kerrosalaksi 80 000 k-m2. 
Loput uudesta yritysalueesta eli 30 ha sijoittuu Jorvaksen eritasoliitty-
män eteläpuoleisille alueille, ”Jorvaksenkolmioon” ja asemakeskuksen 
ympäristöön, ja sen kerrosala on tehokkuudesta riippuen on 50 000-
100 000 k-m2. Työpaikkamäärät vaihtelevat 1500 ja 3000 välillä. Seu-
raavassa on esitetty periaatteet osa-alueille soveltuvista toiminnoista. 
Kirjaimet liittyvät karttaan kehityskuva 2025. Alueella kaikki maankäyt-
töhankkeet edellyttävät asemakaavoitusta.

A  Jorvaksen paikalliskeskus - pohjoisosa  4 ha

Rautatien ja Vanhan Rantatien välinen keskustoimintojen alue, jolle so-
veltuu asuminen, sekä keskustamainen liike- ja toimitilarakentaminen 
lähipalveluineen. Katutasoon katujen varsille sijoitetaan liiketiloja näy-
teikkunoineen ja sisäänkäynteineen.

B  Jorvaksen paikalliskeskus - eteläosa  4 ha

Jorvaksen asemaa tulee kehittää alueen paikalliskeskuksena. Radan 
vartta kehitetään katutasossa päivittäistavarakaupan- ja lähipalvelujen 
alueena. Tavoitteena on koota alueelle etupäässä palvelualan yrityksiä, 
joiden toiminta muodostaa näyteikkunaa radan suuntaan. Palvelut olisi-
vat myös kyläläisten käytössä ja synnyttäisivät oikean paikalliskeskuk-
sen. Palvelut tukeutuisivat myös raideliikenteestä saatavaan hyötyyn - 
keskuksen kerrostalojen ylempiin kerroksiin sijoitetaan vaihtoehtoisesti 
kysynnän mukaan toimitiloja, asumista tai esim. majoitustoimintaa. 
Sundetin puolelle sijoitetaan julkisivuiltaan laadukasta toimitilaa tai asu-
mista, jossa puronvarren vihervyöhykettä hyödynnetään viihtyisyysar-
vona. Asumisen kehittämisessä on varauduttava meluntorjuntaan joko 
asuinkortteliratkaisussa tai suunniteltua tehokkaampana melusuojauk-
sena kantatien varressa.

C  ”Jorvaksenkolmio” 7 ha

Ns. ”Jorvaksenkolmion” aluetta kehitetään teknologiaa ilmentävänä 
- tämä tarkoittaa alueen kehittämisperiaatteena esim. rakennusten 
korkealuokkaista, mahdollisesti teknohenkistä arkkitehtuuria. Toimin-
nallisesti alueelle tulisi sijoittaa mm. huoltoasema sekä siihen liittyvää 
liiketoimintaa sekä jonkin verran Jorvaksen kylän asukkaita palvelevia 
lähipalveluja. Alueelle voidaan sijoittaa myös esim. autokauppaa, auto-
huoltoa ja niihin liittyviä toimistoja. Aluetta ei tule kehittää rahtiliikenteen 
liikenneasemana. 

D  Källberget 3 ha

Kantatien ja Hirsalantien liittymän takia alueelta joudutaan purkamaan 
asuinrakennus. Aluetta kehitetään laadukkaana maamerkkimäisenä 
toimitila-, edustus- tai ravintolapalveluiden ja majoituksen alueena. 
Alue näkyy ja alueelta näkyy kauas.

4 Kehityskuva 2025
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E  Hirsalantie - Lill-Nägels 3 ha

Hirsalantien vartta kehitetään Oy L M Ericsson Ab:n vieressä yritysalu-
eena. Maisema-arvoja voidaan hyödyntää. Pellolle ja tielle suuntautu-
vat julkisivut on rakennettava arkkitehtuuriltaan korkeatasoisina.

F,G  Hirsalantie - Oy L M Ericsson Ab 7 ha

Aluevaraukset ovat Oy L M Ericsson Ab:n laajentumisalueita.

H  Inkilän solmu - eteläosa 16 ha

Kantatien Inkilän eritasoliittymän eteläpuolen alue varataan tilaavievän 
kaupan alueeksi, jonka länsireunalle sijoitetaan pienempiä yksiköitä, 
jossa ne sopivat paremmin nykyisen ympäristön mittakaavaan. Alueelle 
voidaan sijoittaa tilaa vievää kauppaa, kuten puutarha-, rakentamis- ja 
sisustustoimialoja. Alueen itäpäähän mahdollistetaan liikennepalvelu-
aseman sijoittaminen Kehä III:n suunnasta näkyvälle alueelle.

I  Inkilän solmu - lounaisosa 6 ha

Kantatien Inkilän eritasoliittymän lounaispuolelle, liittymän kainaloon si-
joitetaan kaupan yksikkö näkyvälle ja mainosarvoltaan houkuttelevalle 
paikalle. Liikennöinti alueelle ohjataan sektorin länsi- ja eteläpuolitse 
rakennettavien tieyhteyksien kautta. Liikennehäiriöiden lisääntyessä 
asumisesta alueella on luovuttava. Rakennus on sijaintinsa takia mai-
nosarvoltaan ja saavutettavuudeltaan kehitettävän liike- ja työpaikka-
alueen keskeisin rakennus, jonka arkkitehtoniseen ilmeeseen on syytä 
panostaa voimavaroja. Lisäksi koska se sijaitsee omalla saarekkeel-
laan, tulisi se suunnitella yhtenä kokonaisuutena, mikä tarkoittaa sitä, 
ettei ko. aluetta tulisi jakaa erillisiin tontteihin. Alue on myös vaihtoehto-
na liikennepalveluaseman sijoittamiselle.

J  Inkilän solmu - luoteisosa 4 ha

Kantatien luoteislohkon alueella olevaa yritystoimintaa voidaan säilyttää 
tai sitä voidaan edelleen kehittää tehokkaammaksi. Paikan näkyvyys 
sekä kantatielle, että Kehä III:lta on erittäin hyvä, joten paikan mainos-
arvoa voidaan hyödyntää. Julkisivut ja mainoslaitteet on rakennettava 
tätä arvoa vastaamaan.

K  Inkilän solmu - koillisosa 15 ha

Alue liittyy lähes asumattomiin laajoihin eritasoliittymä- ja metsäaluei-
siin, joten alueelle sopivat mittakaavaltaan suuret tilaa vaativan vä-
hittäiskaupan suuryksiköt. Alueelle tulee luoda yhtenäinen identiteetti 
mm. rakennussuunnittelun avulla. Julkisivut ja pihatoiminnat tulee eko-
logisen käytävän suuntiin suunnitella siten, että rakentaminen sovite-
taan ympäristöön ja maisemaan. Henkilökunnan tiloja, ravintoloita tms. 
voidaan avata viheralueiden suuntaan viihtyisyyttä ja vetovoimaisuutta 
lisäävänä tekijänä. 

4 Kehityskuva 2025

Ideointivaiheen luonnos, Hirsalantien varren uutta toimitilarakentamista
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Kaupallinen tarkastelu

Tuomas Santasalo Ky 2007

4 Kehityskuva 2025
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Asuinalueet 2025

Kehityskuvan mukaisesti uusia asuinalueita voidaan alueella osoittaa 
noin 120 ha ja uusia asukkaita noin 2500-3000. Rautatieaseman tun-
tumaan voidaan sijoittaa kerrostaloasumista. Periaatteena on kaikkien 
asuntoalueiden kehittämishankkeiden toteuttaminen asemakaavalla.

1  Jorvaksen kylä  66 ha

Jorvaksen kylää kehitetään keskustapalvelut mahdollistavana taajama-
alueena, jolloin asukasmäärä yli kaksinkertaistetaan. Uusia asukkaita 
noin 1400. 

2  Sundetin laakso - länsipuoli  5 ha

Keskusta-asuminen sijoittuu Sundetin varressa kylätaajaman itäkul-
maan. Puron viherympäristöä ja alueen rauhallisuutta voidaan hyö-
dyntää. Raideliikennettä vasten on rakentamiselle osoitettava riittävät 
meluntorjuntatoimenpiteet. Uusia asukkaita noin 250-500

3  Sundetin laakso - itäpuoli ja ylänkö  8 ha

Sundetin itäpuolista kantatien pohjoispuolella olevaa aluetta kehitetään 
yleiskaavan mukaisesti ja hieman koilliseen laajentaen siten, että uu-
disrakentaminen sijoittuu Sundetin tuntumaan ja nykyisen asutuksen 
pohjoispuolelle. Täydennysrakentamisen alueet sijaitsevat liikenneme-
lun ulottumattomissa. Alue toteutetaan rakennetun maakaasujohdon 
itäpuolelle. Kehä III:a vasten jätetään alueelle riittävät suojavyöhykkeet.
Uusia asukkaita noin 200.

4  Finnträsket - Högberget  3 ha

Finnträskin rantavyöhykkeellä on toteutunutta pienimuotoista asuin-
rakentamista. Muodostunut alue rajoittaa uusien työpaikka-alueiden 
laajuutta. Nykyisen asumisen tueksi osoitetaan vähäisesti lisärakenta-
mista kuitenkin niin, että kantatien liikennemeluntorjunta otetaan huo-
mioon alueen suunnittelussa. Uusia asukkaita noin 50. 

5  Hirsalantie - Storskogen  31 ha

Kantatien eteläpuolisen Hirsalantien varteen sijoitetaan täydentävää 
pientaloasumista golfkentän läheisyyteen. Alueelle sopivat myös mm. 
huvila- ja lomaosaketyyliset ratkaisut. Asumista voidaan hyödyntää yri-
tysten edustus- ja vuokra-asuntoina. Julkisivut Hirsalantielle päin ovat 
erityisen tärkeitä alueen myönteisen mielikuvan synnyttäjänä. Uusia 
asukkaita noin 350.

6  Lill- Nägels - tilakeskusalue

Suunnittelualueen keskeinen tilakeskusten ja pientalojen toteutunut 
alue kantatien eteläpuolella peltomaisema-alueineen esitetään jätet-
täväksi nykyiselleen. Alueella sallitaan toteutuneiden tonttien kehittä-
minen ja ylläpito, mutta uutta rakentamista tulisi rajoittaa ilman koko-
naissuunnitelmaa. Alue toimii eräänlaisena reservinä maakuntakaavan 
mukaisena seudullisesti merkittävän kaupan tai asumisen laajenemis-
alueena.

Asemakeskusalueet  A ja B  8 ha

Nykyistä tehokkaampi keskusta-asuminen sijoittuu radan molemmin 
puolin. Raideliikennettä vasten on rakentamiselle osoitettava riittävät 
meluntorjuntatoimenpiteet. Uusia asukkaita noin 250-500.

4 Kehityskuva 2025
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4 Kehityskuva 2025

Virkistys 2025

Lähireitit ja lenkkipolku

Finnträskin ja kantatien pohjoispuolisen ekologisen käytävän vyöhy-
kettä hyödynnetään suojeluun ja virkistykseen. Alueelle muodostetaan 
mahdollisimman esteetön ulkoilupolku 10 km pitkänä lenkkinä. Alue 
hyödyntää luonnonarvoja ja lisää alueen viihtyisyyttä. Ulkoilureitti kul-
kee tulevien vihersiltojen kautta.

Kulttuuriympäristö 2025

Arvojen hyödyntäminen paikallisena imagotekijänä

Alueella on seitsemän inventoitua kulttuurihistoriallisesti merkittävää 
kohdetta: Jorvaksen mylly, myllyhuvilat, vanha rautatieläisasunto, 
Mathildeberg, Torhemin huvila, Lill-Nägelsin tilakeskus sekä Henriks-
ro. Rakennukset esitetään säilytettäväksi molemmissa tulevaisuuden 
maankäytön kehitysvaiheissa. Lisäksi alueella sijaitsee muita arvoja 
sisältäviä rakennuskohteita, joiden säilyttämistä harkitaan ja tutkitaan 
tarkemmin osayleiskaavan yhteydessä. Vanha rantatie (Kuninkaantie) 
muodostaa miljöön, jonka varren suunnittelussa kiinnitetään huomiota 
sen historiallisen tien arvoon sopivana.

Jorvaksen asemakaavalla suojeltu myllyrakennus

Lill-Nägelsin tilakeskus
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4 Kehityskuva 2025

Luonnonympäristö 2025

Natura-arvoja ja vesireittejä

Inventoidut luontokohteet esitetään säilytettäväksi lukuun ottamatta 
Kehä III:n itäpuolella sijaitsevaa lähteistä korpea. Kohde on esitetty tie-
suunnitelmassa läjitysalueeksi ja kehityskuvassa rakennetuksi alueek-
si, jolloin sen merkitys laajemman metsäkokonaisuuden monimuotoi-
suuden lisääjänä häviää ja vallitsevien vesiolosuhteiden säilyttäminen 
alueella on vaikeaa. Maakuntakaavassa kyseinen alue on osoitettu 
seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön alueeksi ja yleiskaavassa yri-
tystoiminnan alueeksi.

Kehityskuvassa on pyritty turvaamaan edellytykset ekologisesti tärkeim-
pien yhteyksien säilymiselle. Suunnittelualueen kautta kulkee viherreit-
tejä, joita pitkin mm. hirvieläimet siirtyvät kunnan pohjois- ja eteläosien 
välillä. Jatkossa on syytä selvittää tarkemmin ekologisten yhteyksien 
sijaintia ja leveyden riittävyyttä.

Maisemakuva 2025

Avoimen ja suljetun maiseman vuoropuhelu

Sundetin avoin jokilaakso esitetään säilytettäväksi alueen keskeisenä 
maisemakuvallisena elementtinä ja virkistysalueena. Avoimen tilan reu-
noja vahvistetaan ja kehitetään. Jorvaksen eritasoliittymän ympäristö 
selkeytyy. Lill-Nägelsin peltoalue säilyy avoimena. Finnträskin alue säi-
lytetään metsäisenä luonnon- ja virkistysalueena.

Liikenne 2025

Raide- ja tieliikenteen yhteispeli

Kehityskuva tukeutuu kantatien 51 tiesuunnitelmaan (muutoksineen 
valmistunut vuonna 2005) sekä kantatien ja Kehä III:n tilavaraussuun-
nitelmaan (valmistunut vuonna 2004). Kehityskuvassa esitetään lisäk-

Finnträskin rantaa.
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si tutkittavaksi aluevaraussuunnitelmassa esitetyn Inkilän eritasoliitty-
män toimivuutta täydellisenä eritasoliittymänä. Muutoin se ei palvele 
tässä esitetyn liikennepalveluaseman tarpeita jatkossa. Koillislohkon 
(alue K) maankäytön kytkemiseksi muihin kaupan alueisiin, esitetään 
rakennettavaksi Kehä III:n ali ajoneuvotunneli, jolloin alueella voidaan 
asioida käymättä pääväylillä. Tämä tunneli palvelee samalla laaditun 
aluevaraussuunnitelman mukaista ratkaisua. Lisäksi jatkossa tutkitaan 
kantatien 51 ylittävän yhteyden mahdollisuutta Inkilän eritasoliittymän 
itäpuolella. Yhteys palvelisi alueen eri lohkojen välistä shoppailua. Yli-
tys on alikulkua helpommin toteutettavissa kun kantatien muutokset on 
rakennettu. Lisäksi ylitys sopii paremmin maaston topografi aan.

Rantaradan ali esitetään rakennettavaksi tunneli siinä vaiheessa, kun 
radan eteläpuolelle esitetty Sundetin ranta-alueelle sijoittuva asunto-
alue toteutuu. Tunneli palvelee sekä ajoneuvo- että kevyttä liikennettä.

Kantatien eteläpuolella esitetään paikallistieyhteyden rakentamista si-
ten, että uusi tie linjataan nykyisen asu misen kiertäen ja yleiskaavan 
tievarausta etelämpänä. Alueelta järjestetään kevyenliikenteen yhteydet 
rautatieasemalle ja linja-autopysäkeille sekä mahdollistetaan joukkolii-
kenteen liityntäliikenteen järjestäminen esim. rautatieaseman alueella.

4 Kehityskuva 2025
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4 Kehitysvisio 2040
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4.4 Kehitysvisio 2040 
Kehitysvisiossa kantatien eteläpuoleiselle keskeiselle osalle laaditaan 
osayleiskaavan muutos, kun aika on kypsä ja hankkeen toteuttamise-
dellytykset ovat olemassa. Alue toteutetaan asemakaavoittamalla. Yri-
tysalueiden kasvu on 14 ha, mikä mahdollistaisi tehokkuudella e= 0,2 
lisäkerrosalaa 28 000 k-m2 (alueet D ja L). Asuinalueita on 16 ha lisää 
ja niille voidaan matalana ja tiiviinä omakotialueena sijoittaa noin 500 
ja kerrostaloalueena noin 1000 asukasta. Lisäksi asemakeskuksen ja 
reservialueen asuttaminen sallii noin 1000 asukasta, muista tarpeista 
riippuen. Näin ollen vaihteluväli on yhteensä 500-2000 uutta asukasta.

Työpaikka- ja palvelualueet 2040

Kauppaa valtatien varteen  14 ha
Visiossa kantatien eteläpuoleiset ns. ”Hirsalan akselin” ja “Inkilän Sol-
mun” yritysalueet yhdistyvät. Kantatien eteläpuolelle rakennetaan uusi 
katu, jolla on mainosarvon ansiosta houkuttelevuutta ja vetovoimaa. Ta-
voitteena on keskittää kadun varrelle eritoten kauppaa, mutta myös yri-
tystoimintaa (alue L). Suojeltava kasarmirakennus liitetään osaksi yri-
tyspalvelualuetta. Alueen kehittämistavoitteita on tällä hetkellä vaikea 
määrittää, koska vetovoimaisen kauppakeskittymän laajentaminen on 
riippuvainen tuolloisesta kysynnästä, elämäntavasta ja arvoista. Mikäli 
aluetta kehitetään kaupan alueena, tulee erityisesti kiinnittää huomio-
ta rakentamisen sijoittamiseen vanhalle peltoaukealle ja eritoten kan-
tatien varrelle. Rakentamisen osalta arkkitehtoniset laatuvaatimukset 
ovat mitä todennäköisimmin entisestään korostuneet. Kantatien varren 
rakentaminen luo toteutuessaan uuden aluetta kuvastavan julkisivun 
uudistuvasta yritysalueesta. Uusia työpaikkoja tullee 250-500.

Asuminen 2040

Lill-Nägels - asumisen tehostaminen  16 ha
Kantatien meluvyöhykkeen ulkopuolisia alueita, joissa maaperä on ra-
kentamiseen sopiva, esitetään täydentävään asuinrakentamiseen. Lill-

Nägelsin peltoaukea ja reunametsät voidaan vaihtoehtoisesti osoittaa 
verraten tehokkaaksi rakentamisen alueeksi. Raideliikenteestä hyötyvä 
rakentaminen voi olla tiivistä ja matalahkoa kaupunkimaista rakenta-
mista Kauklahden ”asuntomessu-alueen” tyyliin tai hieman tehokkaam-
paa kaupunkivilla tai pienkerrostalo -tyyppistä rakentamista. Liike- ja 
yritysalueilla asuntorakentaminen koetaan lähes poikkeuksetta myön-
teisyyttä ja turvallisuutta lisäävänä tekijänä. Rakentamisen tulee olla 
kuitenkin nykyistä haja-asutusluonteista tehokkaampaa, mutta tulee 
sovittaa nykyiseen miljööseen. Erityisesti alueella tulee harkita kult-
tuurisesti arvokkaan ympäristön säilyttämistä jälkipolville muistumana 
Kirkkonummen paikalliskulttuurista ja historiasta. Alueen kiinnostavim-
man rakennetun pihakokonaisuuden muodostaa Lill-Nägelsin tilakes-
kus lähiympäristöineen ja rakennuksineen. Rakentamattomia peltoalu-
eita ja lähimetsiä voidaan hyödyntää sekä luonnonsuojelualueina että 
virkistykseen. Uusia mahdollisia asukkaita tullee 500-1000.

Asemakeskuksen asumisen tehostaminen 10 ha
Mahdollisuuksien mukaan nykyistä asumista korvataan kerrostaloin. 
Uusia asukkaita noin 500.

4 Kehitysvisio 2040

Ideointivaiheen luonnos, kantatien 51 varren uudet kauppa- ja yrityspalvelut
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Reservialueen mahdollisuudet 2040

Kampus - yrityspuisto - senioripalveluita 7 ha
Hirsalantien varteen varataan alueita, joille voidaan sijoittaa vielä tois-
taiseksi tuntematonta toimintaa. Alueelle sopii toimitila- / tuotekehittely 
-tyyppistä asumista häiritsemätöntä toimintaa. Mikäli kysyntään ilme-
nisi, niin alueelle voitaisiin sijoittaa esimerkiksi jokin oppilaitos. Alue 
saattaisi soveltua myös jonkin kunnallisen palvelun sijoituspaikaksi, 
kuten esim. seniorien palvelutalolle tai vastaavalle muulle toiminnalle. 
Sekä Hirsalantielle, että siltä avautuvalle peltoaukealle sijoittuvien uusi-
rakennusten julkisivut tulisi suunnitella arkkitehtuuriltaan laadukkaaksi 
ja toiminnaltaan eläväksi. Reservialueen käyttäminen asumiseen mah-
dollistaa noin 500 asukkaan sijoittamisen alueelle. Uusia työpaikkoja 
tullee 250-500.

Virkistys 2040

Lähivirkistysakseli
Laajojen kantatien eteläpuoleisten peltoalueiden keskiosaa kehitetään 
puoliavoimena viihtyisänä ja vehreänä virkistysalueena. Korkeatasoi-
sesti erilaisine toimintoineen toteutettava alue palvelee tulevia asukkai-
ta ja työntekijöitä.

Kulttuuriympäristö 2040

Muutokset haasteena
Kulttuurisesti ja historiallisesti arvokas maatalouden tilakeskus ja osin 
nykyinen asuminenkin on mahdollista säilyttää yhdyskuntarakentees-
sa, jolloin paikalla säilyy historiallinen kerrostuneisuus. Osa uudisra-
kentamisesta voidaan toteuttaa pienkerrostaloina tai kaupunkivilloina, 
mikä sallii suuremman asukasmäärän, mutta samalla keskeisimpien 
kulttuuriarvojen säilyttämisen ja hyödyntämisen.

Luonnonympäristö 2040

Merkitys kasvaa
Luonnonympäristö muutetaan peltoalueista kasvillisuutta ja vapaa-
 alueita sisältäväksi puistoksi, jolloin lajisto rikastuu. Arvokkaille luonto-
alueille ei sijoiteta rakentamiskortteleita. 

Maisemakuva 2040

Keskeiset maiseman elementit säilyvät
Sundetin avoin jokilaakso säilyy ja sitä kehitetään edelleen keskeisenä 
maisema- ja virkistysalueena. Lill-Nägelsin peltoalue väistyy asumisen, 
virkistyksen ja työpaikkojen tieltä. Finnträskin alue säilytetään arvok-
kaana, metsäisenä luonto- ja virkistysalueena.

Liikenneverkon muutokset 2040

Tehostuvat liikennejärjestelyt
Inkilän eritasoliittymä rakennetaan joko tilavaraussuunnitelman tai täy-
delliseksi eritasoliittymäksi osayleiskaavoituksen yhteydessä tutkitta-
van suunnitelman mukaiseksi. Kantatien eteläpuoleinen rinnakkaistie 
toteutetaan ja mahdollistetaan Jorvaksen ja Inkilän eritasoliittymien 
puoliväliin sijoittuvan kantatien ylittävän kevytliikenneyhteyden rakenta-
minen. Sen suunnittelussa on huomioitava erikoiskuljetukset. Sundetin 
laaksossa Fibox Oy:n pohjoispuolella tutkitaan uuden Sundetin itä- ja 
länsipuolen alueita yhdistävän kadun rakentamismahdollisuuksia.

4 Kehitysvisio 2040
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4.5 Vaiheistus sekä suunnittelu- ja toteuttamis-
prosessin hallinta

Kaupallisten toimitilojen kyselyt ovat olleet Kirkkonummella kasvussa 
uuden vuosituhannen ensimmäisellä vuosikymmenellä. Kunnan kau-
pallisten palvelujen kehittymisen kannalta osayleiskaavoitettavan alu-
een kehittäminen ja rakentaminen tulee saada käyntiin mahdollisimman 
nopeasti kantatien 51 ja Kehä III:n risteysalueen etelä- ja koillispuolella 
sekä ns. ”Jorvaksenkolmion” alueella. Eräänä kehittämismallina voisi 
olla alueen jakaminen pienemmiksi osa-alueiksi (noin 3-5- kpl), joille 
jokaiselle laaditaan kumppanuuteen perustuva toteuttamiskonsepti. 
Kumppaneina toimivat mm. kiinteistönkehittäjät, rahoittajat, tulevat toi-
mijat, rakennusliikkeet tai rakennuttajatahot, maanomistajat ja kunta. 
Toteuttamiskonseptin hallinta toteutetaan tällöin esim. aloitteen teh-
neen tahon kehittämistoimenpiteiden pohjalta siten, että kunnan osal-
listuminen tapahtuu osallistumisella hankkeen eteenpäinviennissä sen 
eri vaiheissa kuten esim. osayleiskaavoitukseen pohjautuvan asema-
kaavoituksen laadinnassa, maankäyttösopimuksien valmistelussa ja 
yhteisesti sovituin periaattein toteutettavassa kunnallistekniikan raken-
tamisessa. 

4 Kehitysvisio 2040

Ideointivaiheen luonnos, Jorvaksenkolmion korkealaatuinen teknologiaa ilmentävän 
kaupan ja huoltoaseman alue. 
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5 Loppusanat

5 LOPPUSANAT

1) 
Kehityskuva on laadittu kaksivaiheisena. Ensimmäisen vaiheen (Kehi-
tyskuva 2025) pohjalta laaditaan alueen osayleiskaava. Toinen vaihe 
(Kehitysvisio 2040) esittää tulevaisuuden visiotarkastelun. Molemmat 
vaiheet ovat sovitettavissa toisiinsa.

2) 
Keskeisiä kaupan alueita kehitetään yhtenäisinä kortteli- tai alueko-
konaisuuksina. Yksityiskohtaisemmissa tarkasteluissa hyödynnetään 
mm. keskitetyn pysäköinnin mahdollisuuksia. Alueelle sijoitetaan sopi-
via toimintoja ja teemoja kaupallisen toimivuuden näkökulmasta. Asi-
ointiympäristön laatuun, liikenteen toimivuuteen, kävelyreitteihin sekä 
rakennusten julkisivujen elävyyteen ja arkkitehtuuriin panostetaan si-
ten, että alue muodostuu tavanomaista yritysaluetta viihtyisämmäksi ti-
laa vievän kaupan ja työpaikkojen alueeksi. Jorvaksen aseman lähiym-
päristöä kehitetään tehokkaana toimitilojen, lähipalvelujen ja kulttuurin 
alueena.

3) 
Alueen asumista tehostetaan. Jorvaksen aseman viereen sijoitetaan 
keskustamaisia julkisivuiltaan laadukkaita asuinrakennuksia, joissa 
katutasoa hyödynnetään kivijalkaliikkeinä ja muina palveluina näyteik-
kunoineen. Muualla rakentamisen mittakaava ja tyyli sovitetaan ympä-
ristöön. Tulevaisuudessa harkitaan myös kantatien eteläpuolella laa-
dukkaita ja tehokkaita asumisratkaisuja julkisen liikenteen palvelujen 
läheisyydessä. Alueella panostetaan monipuolisiin asuntoratkaisuihin, 
asuinrakentamisen- ja virkistysalueiden ilmeeseen sekä ulkoilureittien 
jatkuvuuteen.

4)
Maankäytön ja toimivien liikennejärjestelyjen kannalta on tärkeää, että 
sekä kantatien molemmat eritasoliittymät rakennettaisiin täydellisinä 
eritasoliittyminä, jolloin liittymien tuntumaan on mahdollista sijoittaa lii-
kennepalveluasema.

5)
Inventointien mukaisilla säilytettävillä luontoalueilla on suojelu- ja virkis-
tysarvoa sekä erityisesti alueen viihtyisyyttä parantavia mahdollisuuk-
sia. Luontoalueille on kuitenkin laadittava korkeatasoiset hoito- ja käyt-
tösuunnitelmat, jotta niiden käytöstä saadaan täysi hyöty eikä niiden 
luonnonarvoja vaaranneta.

6)
Alueen rakentamisen laatutaso on viritettävä korkealle. Maisemaan 
nousevien uudisrakennusten toteutuksen ja vanhan entistämisen tu-
lee olla korkeatasoista ja ammattitaitoista. Ympäristönsuunnittelun ja 
rakennusten arkkitehtuurin tulee laadultaan korkealuokkaista, jotta 
alueelle syntyisi liike-elämän tavoitteiden mukainen, mutta myös mai-
sema-arvoiltaan viihtyisä kaupan keskittymä, josta kirkkonummelaiset 
voisivat olla ylpeitä.

7)
Ennen alueen kehittämistä rakennushankkeiden käynnistämisestä tu-
lee ennakkoluulottomasti tutustua kotimaisiin tai ulkomaisiin onnistu-
neisiin projekteihin sekä kiinteistönomistusjärjestelyihin.

Ideointivaiheen luonnos, Inkilän solmun koillislohkon 
kauppakokonaisuus ”Hevosenkenkä” 
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