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JORVAKSENKOLMION ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja 63 §)

Jorvaksenkomion asemakaavahanke on Kirkkonummen maan-
käytön kehityskuvan 2040 mukainen, sillä kehityskuvassa Jor-
vaksen alue on merkitty maankäytön kehittämisen painopiste-
alueeksi. Kunta järjesti vuonna 2011 Jorvaksenkolmion aluees-
ta tontinluovutuskilpailun. Voittaneen ehdotuksen laati Lem-
minkäinen Talo Oy, jonka kanssa kunta on käynyt neuvotteluja
alueen tulevaisuudesta.

Suunniteltu maankäyttö perustuu Jorvaksen ja Inkilän osayleis-
kaavan maankäyttöön. Asemakaavan tavoitteena on mahdollis-
taa osayleiskaavan alueelle salliman vähittäiskaupan suuryksi-
kön ja muun liiketilan rakentaminen sekä lisätä kunnan yritys-
tonttitarjontaa. Lisäksi kaavoituksen aikana tutkitaan alueen
liikennejärjestelyt ja kulkuyhteydet linja-auto-pysäkeille, hule-
vesien käsittely sekä linjataan Helsingin seudun pääpyöräily-
verkon (PÄÄVE:n) reitti.

Kaavoitusohjelma
Jorvaksenkolmion asemakaavan muutos on Kirkkonummen
kaavoitusohjelmassa 2016-2020 esitetty priorisoituna kaava-
hankkeena.

Uudenmaan maakuntakaavat
Uudenmaan maakuntakaavassa sekä Uudenmaan 2. vaihemaa-
kuntakaavassa suunnittelualueen maankäyttö on osoitettu taaja-
matoiminnoille ja tiivistettäväksi alueeksi. Alueella on merkin-
tä myös liityntäpysäköinnille Jorvaksen asemaan liittyen. 1. ja
3. vaihemaakuntakaavoissa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä.

Osayleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2014 lainvoimaiseksi
tullut Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava.  Osayleiskaavassa
noin puolet suunnittelualueesta on osoitettu maisemallisesti
arvokkaaksi peltoalueeksi (MA) ja noin puolet keskustatoimin-
tojen alueeksi (C), jolle voi sijoittaa mm. kauppa-, palvelu- ja
hallintotoimintoja, keskustaan soveltuvaa asumista ja yritystoi-

mintaa, liikunta- ja virkistysalueita sekä edellä mainittuja pal-
velevia pysäköinti-, liikenne- ja yhdyskuntateknisen huollon
alueita. Lisäksi osayleiskaava sallii vähittäiskaupan suuryksi-
kön tai myymäläkeskittymän sijoittamisen rantaradan ja Länsi-
väylän (kantatie 51:n) väliin jäävälle Jorvaksenkolmion alueel-
le.

Asemakaava
Suunnittelualueella on voimassa  kolme asemakaavaa: Jorvak-
senkolmion asemakaava (saanut lainvoiman 1993), Jorvaksen-
myllyn asemakaava (2000) ja muutos (2015), sekä Laajakallion
itärinteen asemakaava (1994).

Kaavoituksen aikana tutkitaan mm. ajoneuvoliikennejärjestelyt,
kulkuyhteydet linja-autopysäkeille sekä linjataan Helsingin
seudun pääpyöräilyverkon (PÄÄVE:n) reitti.

Jorvaksenkolmion  alue kytkeytyy vahvasti käynnissä olevaan
Länsi-Jorvaksen asemakaavaan.

Maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaan asemakaavoitet-
tavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu
merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdys-
kuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuksiin
osallistumisesta sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä
maankäyttösopimuksella. Asemakaavaluonnoksen valmistuttua
kunta tulee esittämään maankäyttösopimuksia niille alueen
maanomistajille, jotka saisivat asemakaavasta merkittävää hyö-

tyä eli lisää rakennusoikeutta. Maanomistajan kunnalle maksa-
ma korvaus määritellään sen perusteella, millaisia yhdyskunta-
rakentamisen investointikustannuksia kaavan toteuttaminen
aiheuttaa kunnalle ja millaista taloudellista hyötyä maanomis-
taja saa kaavan toteuttamisesta. Asemakaavan hyväksyminen
valtuustossa edellyttää, että kunta ja em. maanomistajat ovat
allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen ja että sopimukset
ovat saaneet lainvoiman.

MITÄ SUUNNITELLAAN?

MIKSI SUUNNITELLAAN?

ONKO JOTAIN JO SOVITTU?

MITEN VOI ANTAA PALAUTETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA?
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty
Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 18.2.2016.

Suunnitelmaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa suunnittelu-
työn aikana.

Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa,
osoitteessa: Ervastintie 2, Yhdyskuntatekniikan toimistot 2. krs, Kirkkonummi

Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa osoitteeseen: Kirkkonummen kunta / Kirjaamo, PL 20,
02401 Kirkkonummi tai sähköpostitse: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Lisätietoja kaavahankkeesta antaa: kaavoitusarkkitehti Annika Pousi, puh: 050-327 3413
sähköposti: annika.pousi@kirkkonummi.fi

MIHIN SUUNNITTELUSSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA?
Suunnittelu perustuu seuraavalle lähtötietoaineistolle:
- Kirkkonummen kuntastrategia 2015-2017 (Kirkkonummen

kunta 2015)
- Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040 (Pöyry Fin-

land Oy 2014)
- Kirkkonummen palveluverkkoselvitys 2025 (Kirkkonummen

kunta 2011)
- Helsingin seudun MAL-aiesopimus (2012)
- KUUMA-kuntien yhteinen kehityskuva (2012)
- Helsingin seudun kehityskuva - Rajaton metropoli  (2012)
- Kirkkonummen linjastosuunnitelma (2011)
- Uudenmaan maakuntakaavat (2006 ja 2013)
- Kirkkonummen yleiskaava 2020 (2000)

- Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava (2014)
- Jorvaksen ja Inkilän kaupallinen selvitys (FCG Oy ja Strafica

Oy 2012)
- Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan liikenneselvitys (Sito Oy

2012)
- Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaava-alueen meluselvitys

(Ramboll 2011)
- Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavojen arkeologinen inven-

tointi (Museovirasto 2007)
- Jorvas-Inkilä osayleiskaava-alueen rakennusinventointi

(WSP 2006)
- Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuva (WSP

Finland Oy 2007)

Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämällä tavalla. Suunnittelun aikana arvioidaan
ainakin seuraavia kaavan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:

Ympäristövaikutukset
Ö Vaikutukset liikenteeseen, erityisesti joukkoliikenteeseen

ja kevyen liikenteen yhteyksiin
Ö Vaikutukset vesitalouteen ja hulevesien hallintaan
Ö Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Ö Vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen
Ö Vaikutukset ilmastonmuutokseen

Sosiaaliset vaikutukset:
Ö Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
Ö Vaikutukset virkistyskäyttöön
Ö Vaikutukset palvelurakenteeseen

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset:
Ö Vaikutukset uusien työpaikkojen syntymiseen
Ö Vaikutukset kunnan saamiin tuloihin sekä investointi– ja

käyttömenoihin

Kulttuuriset vaikutukset:
Ö Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan
Ö Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja
       paikalliskulttuuriin

Vaikutuksia arvioidaan paitsi itse suunnittelualueella, myös
suunnittelualuetta laajemmalla alueella, jossa kaava oletetta-
vasti aiheuttaa muutoksia (ks. karttakuva). Arvioinnissa hyö-
dynnetään em. lähtötietoaineistoa sekä osallisilta saatavaa pa-

lautetta. Lisäksi kaavoitusprosessin luonnosvaiheen aikana
tehdään suunnittelualueelta tarpeelliset selvitykset melusta,
liikenteestä ja hulevesistä. Vaikutusten arviointi esitetään eh-
dotusvaiheessa osana kaavaselostusta.
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HELSINKI lähijuna 38min

KUNTAKESKUS 4 km —
— MASALA 3 km

SUUNNITTELUALUEEN
ALUSTAVA RAJAUS

MATINKYLÄ 14 km



Sijainti ja liikenneyhteydet
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Länsiväylän (kantatie 51) ja
Vanhan Rantatien välisellä alueella. Alueen poikki kulkee ranta-
rata. Jorvaksen asema jää suunnittelualueen pohjoispuolelle,
mutta sijaitsee kuitenkin kävelyetäisyydellä suunnitellusta liike-
toiminnan alueesta.  Alueelta on matkaa kuntakeskukseen noin
neljä kilometriä ja Masalaan kolme kilometriä, ja lähijunamatka
Helsingin keskustaan kestää keskimäärin 38 minuuttia.

Koko ja maanomistus
Suunnittelualueen alustava rajaus on kooltaan noin 40 ha, josta
kunnan omistuksessa olevaa maata on noin 9 ha.  Suurin osa
alueesta on yksityisten maanomistajien omistuksessa.

Väestö, työpaikat ja palvelut
Suunnittelualueella asuu tällä hetkellä noin 140 asukasta, mutta
suurin osa suunnittelualueesta on rakentamatonta. Palveluiden
osalta Jorvaksen alue tukeutuu tällä hetkellä Masalaan ja kunta-
keskukseen, mutta kaavan tavoitteena on lisätä paikallisia palve-
luita.

Selvitykset
Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan aikana tehdyt selvitykset kat-
tavat Jorvaksenkolmion suunnittelualueen kokonaisuudessaan
(mm. kaupallinen-, melu-, luonto- ja liikenneselvitys sekä arkeo-
loginen- ja rakennusinventointi). Osa selvityksistä vaatii mahdol-
lisesti tarkkuusinventointeja asemakaavoitusta varten.

Ote Jorvaksen ja
Inkilän osayleiskaavasta

 VALMISTELU                                                    LUONNOSVAIHE EHDOTUSVAIHE                                              HYVÄKSYMISVAIHE

MITEN SUUNNITTELUUN VOI VAIKUTTAA?

MITEN SUUNNITTELU ETENEE?

KUKA SUUNNITTELUSTA PÄÄTTÄÄ?

MIHIN SUUNNITELLAAN?

KETÄ SUUNNITTELU KOSKEE?

Kaavoitukseen voivat osallistua suunnittelualueen maan-
omistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloi-
hin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomai-
set ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään.
Näitä eri tahoja kutsutaan osallisiksi.

Jorvaksekolmion asemakaavan osallisia ovat mm. seuraavat
tahot:

Maanomistajat ja asukkaat:
· suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja

asukkaat
· kunnan asukkaat

Ú kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman eli
OAS:n sekä alustavat maankäyttöluonnokset

Ú asiantuntijat laativat tarvittavat selvitykset

Ú OAS:sta ja asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan
Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa sekä
ilmoitetaan suunnittelualueen maanomistajille kirjeitse

Ú OAS on nähtävissä kunnan internet-sivuilla ja kun-
nantalossa sekä kunnan kirjastoissa

Yritykset:
· lähialueiden yritykset
· Caruna Espoo Oy
· Fortum Power and Heat Oy
· Elisa Oyj
· TeliaSonera Finland Oyj
· Dna Oy

Yhdistykset ja muut yhteisöt:
· lähialueen asukasyhdistykset
· Kirkkonummen ympäristöyhdistys r.y.
· Kyrkslätts Natur och Miljö r.f.
· Kirkkonummen yrittäjät r.y.

Kunnan viranomaiset:
· rakennusvalvonta
· ympäristönsuojelu
· kuntatekniikka/investointipalvelut
· alueidenhoitopalvelut
· vesihuoltolaitos
· sivistystoimi
· kulttuuritoimi
· liikuntatoimi
· elinkeinotoimi
· perusturva
· vammaisneuvosto
· vanhusneuvosto
· nimistötoimikunta

Kevät 2017 Syksy 2017

Ú kaavoittaja/konsultti laatii kaavaehdotuksen (= kartta ja
selostus)

Ú asiantuntijat laativat tarvittavat toteuttamissuunnitelmat

Ú kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnantalossa
ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän ajan, jolloin siitä
voi jättää kirjallisia muistutuksia kunnanhallitukselle

Ú kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ao. viranomaisilta,
yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä

Ú nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella

Ú kunnanvaltuuston tekemästä kaavan hyväksymispää-
töksestä voi tehdä valituksen Helsingin hallinto-
oikeuteen

Ú yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee kaavaehdo-
tuksen sekä vastineet saatuihin mielipiteisiin ja esittää ne
kunnanhallitukselle

Ú kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen sekä vasti-
neet ja asettaa ne julkisesti nähtäville

Ú yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee kaavan sekä
vastineet saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja esittää
ne kunnanhallitukselle

Ú kunnanhallitus käsittelee kaavan ja vastineet ja
esittää ne kunnanvaltuustolle

Ú kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan

Ú yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy osallistumis-
ja arviointisuunnitelman

Muut viranomaiset:
· Espoon kaupunki
· HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
· HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
· Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
· Uudenmaan liitto
· Espoon seudun ympäristöterveys
· Museovirasto
· Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
· Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
· Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
· Kirkkonummen riistanhoitoyhdistys
· Uudenmaan riistanhoitopiiri
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Syksy 2016Kevät 2016

Ú kaavoittaja laatii mahd. tarkistetun kaavaehdotuksen
(= kartta ja selostus) sekä vastineet kaavaehdotuksesta
annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin

Ú yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy kaavaluon-
noksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville

Ú kaavoittaja laatii kaavaluonnoksen  (= kartta ja selostus) ja
vaikutusten arvioinnin

Ú asiantuntija laativat tarvittavat selvitykset

Ú kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävillä
kunnanvirastossa ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän ajan,
jolloin  siitä voi antaa mielipiteitä joko suullisesti tai kirjallisesti
kaavoittajalle tai kirjallisesti yhdyskuntatekniikan lautakunnalle

Ú kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot ao.
viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä

Ú kaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus
Ú nähtävillä olosta ja asukastilaisuudesta

ilmoitetaan kuulutuksella

Luonnonolosuhteet
Alue on maaperältä suurimmaksi osaksi savea,
josta kohoa muutamia moreeni– ja kalliokumparei-
ta. Länsiosa on tällä hetkellä viljelykäytössä ole-
vaa, maisemallisesti arvokkaaksi luokiteltua pelto-
aluetta. Suunnittelualueen itäosassa sijaitsee noin
viiden hehtaarin suuruinen osa Sundetin joe-
nuoman suojelualuetta.

Kunnallistekniikka
Suurin osa suunnittelualueesta on Carunan sähköver-
kon sekä kunnan vesijohtoverkon piirissä, ja Fortum
Oyj:n kaukolämpöputki kulkee alueen poikki.
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(WSP 2006)
- Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuva (WSP

Finland Oy 2007)

Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämällä tavalla. Suunnittelun aikana arvioidaan
ainakin seuraavia kaavan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:

Ympäristövaikutukset
Ö Vaikutukset liikenteeseen, erityisesti joukkoliikenteeseen

ja kevyen liikenteen yhteyksiin
Ö Vaikutukset vesitalouteen ja hulevesien hallintaan
Ö Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Ö Vaikutuksen luonnon monimuotoisuuteen
Ö Vaikutukset ilmastonmuutokseen

Sosiaaliset vaikutukset:
Ö Vaikutukset liikenneturvallisuuteen
Ö Vaikutukset virkistyskäyttöön
Ö Vaikutukset palvelurakenteeseen

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset:
Ö Vaikutukset uusien työpaikkojen syntymiseen
Ö Vaikutukset kunnan saamiin tuloihin sekä investointi– ja

käyttömenoihin

Kulttuuriset vaikutukset:
Ö Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan
Ö Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja
       paikalliskulttuuriin

Vaikutuksia arvioidaan paitsi itse suunnittelualueella, myös
suunnittelualuetta laajemmalla alueella, jossa kaava oletetta-
vasti aiheuttaa muutoksia (ks. karttakuva). Arvioinnissa hyö-
dynnetään em. lähtötietoaineistoa sekä osallisilta saatavaa pa-

lautetta. Lisäksi kaavoitusprosessin luonnosvaiheen aikana
tehdään suunnittelualueelta tarpeelliset selvitykset melusta,
liikenteestä ja hulevesistä. Vaikutusten arviointi esitetään eh-
dotusvaiheessa osana kaavaselostusta.
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