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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Jorvaksen junaseisakkeen toiminnot sekä Läntisen Jor-
vaksenmyllyn maankäyttö otetaan huomioon alueen 
suunnittelussa.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alu¬eel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista. 
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. Uudisrakentaminen tulee kuitenkin edel-
lyttämään mm. uuden katuverkon ja vesihuollon rakenta-
mista, mikä merkitsee merkittäviä kustannuksia. Masalan 
suuntaan johtava kävelyn ja pyöräilyn ¬yhteys, joka on osa 
seudullista pyöräilyn pääverkkoa (PÄÄVE), suunnitellaan 
hankkeen yhteydessä. Sundetin purouoma on luonnon-
suojelualuetta, joten alueen hulevesien käsittely on tehtä-
vä taiten. Alue sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutetta-
valla paikalla. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä 
mm. läheisen junaseisakkeen takia. Raideliikenteen mah-
dolliset melun- ja tärinäntorjuntatoimenpiteet saattavat 
vaikuttaa hankkeen toteuttamisvaiheen talouteen.  Niin 
ikään Länsiväylän ajoneuvoliikenteen aiheuttama melun-
torjuntatoimenpiteet otettava huomioon.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen ja sillä on vain vähäisiä elinkeinopo-
liittisia vaikutuksia, mutta tulevasta asukasmäärästä riip-
puen alueelle tullee joitain palveluja. Uudet asukkaat vai-
kuttavat myönteisesti suunniteltujen Jorvaksenkolmion 
palvelujen toteutumiseen. Lisäksi alueen asukkaat käyt-
tävät kuntakeskuksen ja Masalan palveluja. Alueen kehit-
täminen vahvistaa myönteisesti Jorvaksen asemanseudun 
kaupunkikuvaa ja lisää sen vetovoimaisuutta.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen alueella ei sijaitse luontoarvoiltaan merkittäviä 
kohteita.
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee Jorvaksessa, rantaradan ja Sundetin 
purouoman välisellä alueella Jorvaksen junaseisak-
keen välittömässä tuntumassa. Asemakaavan muutos 
ja laajennus käsittävät olemassa olevan yritystoimin-
ta-alueen lisäksi maankäytön suunnittelua sen pohjois-
puolella. Alue sijaitsee näkyvällä paikalla sekä rantara-
dalle että Länsiväylälle. 

Tavoitteena on nykyisen työpaikka-alueeksi kaavoi-
tetun, mutta hyvin vajaasti toteutuneen alueen käyt-
tötarkoituksen muuttamisen Jorvaksen ja Inkilän 
osayleiskaavan mukaisesti kaupunkimaiseksi asun-
toalueeksi. Asemanseudulle on perusteltua toteuttaa 
merkittävä määrä asuntotuotantoa. Jorvaksen myllyn, 
alueen ainoan suojelurakennuksen säilyttämisedelly-
tykset tutkitaan hankkeen aikana. Ensisijaisesti uudis-

rakennusten sijoittelulla ja korttelirakenteilla pyritään 
suojaamaan asuinpihat liikennemelulta. Ajoneuvo- ja 
raideliiken¬een melun torjuminen on yksi keskeinen 
haaste alueen suunnittelussa. 

Alue suunnitellaan yhteensopivaksi Jorvaksen jun-
aseisakkeen toimintojen kanssa. Uudistunut seisake 
valmistuu vuonna 2021. Maankäytön on tukeuduttava 
toimiviin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin, lisäksi haas-
teelliset liikenne- ja pysäköintijärjestelyt on tehtävä 
taiten. Uusien rakennusten arkkitehtuurin ja ympäris-
törakentamisen on oltava korkeatasoista. Olemassa 
olevan yritystoiminnan säilyminen on turvattava ja 
alueen vaiheittain toteuttamiseen tulee suunnittelussa 
kiinnittää erityistä huomiota.
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