
Itäinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunta järjesti vuonna 2011 Jorvaksenkolmion aluees-
ta tontinluovutuskilpailun. Voittaneen ehdotuksen laati 
Lemminkäinen Talo Oy (vuoden 2018 alussa yhtiö on fuu-
sioitu YIT-konserniin). Kunta on pyrkinyt käynnistämään 
neuvottelut alueen kehittämisestä siinä onnistumatta.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se to-
teuttaa Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan maankäyttöä. 
Mikäli alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinraken-
tamista, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumis-
ta.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta niiden toteuttaminen edellyttää 
myös investointeja. Esimerkiksi katurakentamishankkeet 
ovat kustannuksiltaan merkittäviä, toisaalta Länsiväylän 
eritasoliittymä toimii moitteetta uudesta maankäytöstä 
huolimatta. Alue on sekä seudullisesti että paikallisesti hy-
vin saavutettavissa mm. Länsiväylän ja läheisen Jorvaksen 
junaseisakkeen ansiosta. Seisakkeen parantamishanke 
valmistuu vuonna 2021. Alueella joukkoliikenteen palvelu-
tason on hyvä. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Rantaradan eteläpuolinen alue on pääosin kunnan omis-
tuksessa ja sen kehittäminen yritystoiminnan käyttöön 
on erittäin merkittävä elinkeinopoliittisesti: yritystontit 
tuottavat kunnalle joko myynti- tai vuokratuloja kunnal-
le. Tavoitteena on, että alueelle syntyisi runsaasti uusia 
työpaikkoja, millä on myös myönteinen vaikutus kunnan 
ja erityisesti Jorvaksen alueen vetovoimaisuudelle. Lisäk-
si alueen asukkaat käyttävät kuntakeskuksen ja Masalan 
palveluja. Keskeisen sijaintinsa ansiosta alueen kehittämi-
nen on ilmastopoliittisesti perusteltua.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Alueen arkeologinen inventointi ja rakennetun kulttuu-
riympäristön inventointi on tehty. Suojeluarvoja sisältä-
vien rakennusten ja kulttuuriympäristökokonaisuuksien 
asema turvataan laadittavassa kaavassa. Hankkeen yhtey-
dessä linjataan ja tarvittaessa kehitetään Helsingin seudun 
pääpyöräilyverkkoa nykyistä toimivammaksi.

4
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Hankkeen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun käyn-
nistyessä laadittujen kehityskuvien mukaisesti. Kunnan 
uuden maankäytön kehityskuvan lisäksi aluetta koskee 
ennen Sundsbergin ja Sarvvikin osayleiskaavan käyn-
nistämistä laadittu alueellinen kehityskuva käsittäen 
myös suunnittelualueen. 

Hanke koskee Länsiväylän (kantatie 51) ja Vanhan Ran-
tatien välistä aluetta, joka Jorvaksen ja Inkilän osayleis-
kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. 
Osayleiskaavan mukaisesti oli määrä suunnitella ranta-
radan eteläpuolelle merkittävä palvelukeskittymä (lii-
ketilaa 26 000 k-m2) ja radan pohjoispuolelle, Vanhan 
Rantatien kulttuurimaisemaan kuuluvalle peltoaukeal-
le täydentävää asuinrakentamista. Alueen välittömässä 
läheisyydessä sijaitseva Jorvaksen junaseisake paran-
netaan ja se valmistuu vuonna 2021. Aluetta koskeva 
meluselvitys on valmistunut vuonna 2022.

Rantaradan eteläpuolella, Länsiväylän varrella ja Jor-
vaksenportin risteysalueen tuntumassa sijaitseva kau-
pan ja työpaikkojen alue on saavutettavuuden hyvä. 
Sijainti näkyvällä paikalla on toteutettava kaupunkiku-
vallisesti laadukkaana. Mikäli kaupan painoarvo päivi-
tettävässä tavoiteasettelussa vähenee, voi alueen uusi 
maankäyttö painottua monipuoliseen yritystoimintaan 
ja vapaa-ajan palveluihin. Jorvaksen asukkaiden pal-
veluja kuten lähikauppa on tarkoitus sijoittaa alueelle 
niin, että myös Länsiväylällä liikennöiville asiointi siinä 
olisi helppoa ja sujuvaa. Radan pohjoispuolella asumi-
sen alue täydentyy.

Hankkeen aikana tutkitaan mm. alueen liikennejärjes-
telyt, vesihuolto, hulevesien käsittely sekä linjataan 
suunnittelualueen kautta Helsingin seudun pääpyö-
räilyverkon (PÄÄVE) reitti. Uuden palvelukeskittymän 
toteuttaminen ei aiheuttane Länsiväylän eritasoliitty-
mässä toimivuusongelmia.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Jorvas-Inkilän osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Jorvaksenkolmio – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Jorvaksenkolmio – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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Hankkeen yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään 
suunnittelun käynnistyessä laadittujen kehityskuvien 
ja Masalan osayleiskaavan mukaisesti koskien kolmea 
asemakaavaa.

Masalan ja Luoman alueita koskeva hanke toteuttaa 
Masalan osayleiskaavan maankäyttöä: alue on varattu 
yritystoiminnalle ja liikenteelle (Masalantie, rautatie 
ja Kehä III) sekä vähäisesti myös asumisen alueeksi. 
Osayleiskaavan mukaisesti osoitetaan uusi katu Masa-
lantieltä ja Kehä III:n uudelle Majvikinportin eritasoliit-
tymälle. Maankäyttö uudistetaan koskien kortteleita 
2042, 2043, 2046 ja 2114.

Rantaradan länsipuolella uusi katu sovitetaan vireil-
lä olevan Kehä III:n tiesuunnitelman mukaisesti niin, 
että Rusthollintien ja Masalantien risteykseen toteu-

tettavasta kiertoliittymästä johdetaan uusi katu Maj-
vikinportin eritasoliittymään Kehä III:lla. Se tarkoittaa 
korttelien 2042 ja 2114 toimintojen uudelleen järjestä-
mistä. Vastaavasti rantaradan itäpuolella maankäyttöä 
tarkastetaan kortteleissa 2043 ja 2046 tiesuunnitelman 
mukaisesti. Kehä III:n liittymä kortteliin 2043 säilyy niin 
pitkään kunnes vireillä olevan tiesuunnitelman toteu-
tus pannaan käytäntöön.

Korttelin 2042 eteläosassa tutkitaan alueen varaamista 
asuntotuotantoon maanomistajien kaavoitusaloittei-
den pohjalta. Lisäksi hankkeessa osoitetaan rantara-
dan länsipuolelle Helsingin seudun pääpyöräilyverkon 
(PÄÄVE) reitti sekä mahdollinen Kolabackenin data-
keskuksen edellyttämän maakaapeli sekä muut tarvit-
tava kunnallistekniikka. 

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Majvikinportti  – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

MAJVIKINPORTTI

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Majvikinportti  – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kehä III:n tiesuunnitelma koskien Majvikinportin eritaso-
liittymää voidaan hyväksyä, kun aluetta koskeva asema-
kaava on lainvoimainen.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se toteut-
taa Masalan osayleiskaavan maankäyttöä. Mikäli alueelle 
toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, edistää 
se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta niiden toteuttaminen edellyttää 
myös investointeja. Esimerkiksi Masalantien ja Majvikin 
välisen katuhankkeen kustannus on merkittävä, vaikka 
Kehä III:n Masalanportin eritasoliittymän toteuttamiseen 
osallistuu valtio. Alueella joukkoliikenteen palvelutason on 
kohtalainen.

Meluntorjuntatoimenpiteet ja mahdollisen rautatien ai-
heuttaman tärinävaikutus vaikuttaa rakentamiskustan-
nuksiin. Ensisijaisesti melua torjutaan sijoittamalla raken-
nukset estämään melun kantautumista piha-alueille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Kunnalla ei ole alueella maanomistusta. Kaavamuutos 
mahdollistaa yritystoiminnan jatkumisen sekä rakenta-
mattomien tonttien käyttöönoton. Hanke on siten elin-
keinopoliittinen. Tavoitteena on, että alueelle syntyisi 
runsaasti uusia työpaikkoja, millä on myös myönteinen 
vaikutus kunnan ja erityisesti Masalan alueen vetovoimai-
suudelle. Lisäksi mahdolliset uudet asukkaat käyttävät 
Masalan palveluja. Keskeisen sijaintinsa ansiosta alueen 
kehittäminen on ilmastopoliittisesti perusteltua.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Käytännössä entiselle pellolle sijoittuvan hankkeen luon-
toselvitysten tarve selvitetään suunnittelun käynnistyessä. 
Hankkeen yhteydessä linjataan ja tarvittaessa kehitetään 
Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoa nykyistä toimivam-
maksi.

4
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Hankkeen yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään 
suunnittelun käynnistyessä laadittujen kehityskuvien 
sekä Masalan osayleiskaavan ja vireillä olevan Kehä III:n 
tiesuunnitelman mukaisesti.

Hanke toteuttaa Masalan osayleiskaavan maankäyttöä 
ja se käsittää Masalanportin eritasoliittymä (Sundsber-
gintie ja Kehä III) sekä niihin liittyvät suojaviher- ja luon-
nonsuojelualueet. Masalan aseman välittömään lähei-
syyteen on määrä sijoittaa merkittävä määrä asumista 
sekä mahdollisesti vähäisesti liiketilaa sekä liityntäpy-
säköintiä.

Rantaradan itäpuolella maankäyttö suunnitellaan Ma-
salan osayleiskaavan ja Kehä III:n tiesuunnitelman 
mukaisesti kanssa niin, että Salmitie linjataan kohti 
pohjoista yritystoiminnan kortteliin 2043. Välittömästi 

juna-aseman läheisyyteen suunnitellaan liityntäpysä-
köintialueet ja asuinkerrostalojen kortteli, jonka maan-
tasokerrokseen voidaan sijoittaa liike- ja toimistotilaa. 
Niin ikään hankkeeseen kuuluu katuyhteyden mahdol-
listaminen Kehä III:n yli Suvimäen ja Majvikin alueille.

Keskeisin tavoite on mahdollistaa Kehä III:n tiesuun-
nitelman mukaiset toimenpiteet, jotta tiesuunnitelma 
liikennejärjestelyineen olisi hyväksyttävissä. Kunnalle 
ja alueen asukkaille on tärkeää, että Masalanportin eri-
tasoliittymä toteutetaan ja ajoneuvoliikenteen liiken-
neturvallisuus saadaan nostettua uudelle tasolle ver-
rattuna nykytilanteeseen.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Masalanportti II – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

MASALANPORTTI II

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Masalanportti II – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kehä III:n tiesuunnitelma koskien Masalanportin eritaso-
liittymää voidaan hyväksyä, kun aluetta koskeva asema-
kaava on lainvoimainen.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se toteut-
taa Masalan osayleiskaavan maankäyttöä. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta niiden toteuttaminen edellyttää 
myös investointeja. Esimerkiksi uusi Masalanportin eri-
tasoliittymä Kehä III:lla on kustannuksiltaan merkittävä, 
vaikka sen toteuttamiseen osallistuu valtio. Läheisen ju-
na-aseman ja linja-autoliikenteen runkoverkon ansiosta 
alueen joukkoliikenteen palvelutason on hyvä.

Meluntorjuntatoimenpiteet vaikuttaa rakentamiskustan-
nuksiin. Ensisijaisesti melua torjutaan sijoittamalla raken-
nukset estämään melun kantautumista piha-alueille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Kunnalla ei ole alueella maanomistusta eikä hanke ole en-
sisijaisesti elinkeinopoliittinen, vaikka Masalanportin uusi 
eritasoliittymä parantaa Masalan keskustan vetovoimaa 
kaupan ja yritystoiminnan alueena. Liikenteen sujuvuuden 
parantamisen ansiosta eritasoliittymän toteuttaminen on 
ilmastopoliittisesti perusteltua.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoselvitysten tarve selvitetään suunnittelun 
käynnistyessä. 

4
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kivenlahden metroasema, joka otettaneen käyttöön 
vuonna 2023, sijaitsee muutaman kilometrin etäisyydellä 
Sarvvikin asuntoalueen itäisimmistä osista. Se tullee vai-
kuttamaan myönteisesti alueen toteuttamiseen. Kunnan 
on huolehdittava Sarvvikin asuntoalueen rakentamisen 
edetessä bussivuorojen riittävyydestä Sarvvikin puisto-
tiellä. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamis-
ta, edistää se kunnan MAL-sopimuksen toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
tavoiteltu merkittävä rakentamisen määrä edellyttänee 
kunnallistekniikan kapasiteetin parantamista tai uuden 
rakentamista. Uutta katurakentamista tullee vähäisesti. 
Alueen joukkoliikenteen palvelutason on hyvä.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole ensisijaisesti elinkeinopo-
liittinen, sillä uusia työpaikkoja tullee alueelle vain muu-
tama ja nekin mahdollisesti kausiluonteisia. Mahdollinen 
pienvenesatama palvelee alueen asukkaita.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty, mutta rakentaminen 
maisemassa hyvin näkyvälle paikalle edellyttää rakenta-
mistavan laadullista ohjaamista. 

Hankkeen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa rannan tun-
tumassa kulkuyhteys, joka toteutuessaan monipuolistaisi 
Sarvvikin asuntoalueen virkistysreitistöä. Kallion laelle on 
tarkoitus sijoittaa liikuntatoimintoja alueen asukkaiden 
iloksi. Muutoin hanke ei vaaranna voimassa olevan ase-
makaavan mukaisia luontoarvoja eikä virkistysyhteyksiä. 
Mahdolliseen pienvenesatamaan tulisi toteuttaa muuta-
ma vierasvenepaikka, mikä monipuolistaisi veneilypalve-
luja Kirkkonummella.

4

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hy-
väksytty kuntatekniikan lautakunnassa 15.6.2016 (§ 
49). Hanke sijaitsee Espoonlahden rannalla Sarvvkin 
asuntoalueella näkyvällä paikalla merenrannassa. Niin 
ikään paikka näkyy Länsiväylälle. Sijainnin johdosta ra-
kentaminen on toteutettava kaupunkikuvallisesti laa-
dukkaasti. 

Hanke koskee kahta korttelia (2203 ja 2204), joista 
itäinen rajoittuu merenrantaan ja sen paikalle suunni-
tellaan merkittävää määrää uutta rakennusoikeutta 
asuinkerrostaloja varten. Lisäksi tavoitteena on si-
joittaa alueelle rantapromenadi ja pienvenesatama. 
Rantapromenadille on tarkoitus toteuttaa asukkaita 
palvelevaa toimintaa kuten kahvila, joka toimisi myös 
pienvenesataman tukikohtana. Mäenlaella sijaitsevan 

pientalotonttien korttelin maankäyttö on muutettu 
yhtiömuotoiseksi pientalotontiksi. Sarvvikinrannan 
kaavaehdotus oli nähtävillä vuonna 2019. 

Vaikka alue tukeutuu Masalan, kuntakeskuksen ja Es-
poon palveluihin, on hanke myönteinen Sarvvikin asun-
toalueen kehittämisen näkökulmasta, sillä se edistää 
palvelujen sijoittumista alueelle. Alueen välittömässä 
läheisyydessä toimii syksyllä 2016 avattu päiväkoti. 
Lisäksi läheisessä Sarvvikinportin asemakaavassa on 
paikka oppimiskeskukselle. Hankkeen välittömässä lä-
heisyydessä sijaitsee myös Sarfvikin golfkenttä.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Sarvvikinranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

SARVVIKINRANTA

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Sarvvikinranta – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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Hanke sijaitsee Masalan taajaman pohjoispuolella, 
Luoman kylässä. Pientaloasumiseen kaavoitettava alue 
sijaitsee Masalantien länsipuolella, Luoman koulun ja 
Hommaksen asuntoalueen välisellä vyöhykkeellä. Ma-
salantien lähialueella on haja-asutusluonteista pien-
talorakentamista, jonka länsipuolelle suunnitellaan 
omaleimainen uusi asuntoalue. Pisimmillään etäisyys 
Masalan keskustaan ja junaseisakkeelle on parisen ki-
lometriä. Alueelta on toteutettava sujuvat kulkuyhte-
ydet Masalantielle sekä Masalan keskustaan, urheilu-
puistoon ja lähiympäristöön. Hanke vahvistaa Masalan 
keskustan kehittymistä sekä Luoman kylän elinvoimai-
suutta. 

Maankäytössä on otettava huomioon liikenteen järjes-
tämishaasteet sekä alueen kytkeytyminen lähialueen 
kunnallistekniikkaan. Säännöllinen bussivuoroliikenne 
kulkee Masalantiellä, jonka varressa sijaitsevat bussi-
pysäkit sekä kävelyn ja pyöräilyn yhteys, joka välittää 
liikennettä sekä Masalan keskustaan että pohjoiseen 
päin. 

Tavoitteena on toteuttaa ympäristöltään mielenkiin-
toinen ja rakentamistavaltaan laadukas uusi asunto-
alue Luomaan. Alueelle voidaan sijoittaa alustavan ar-
vion perusteella satakunta asuintonttia.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Tassumäki – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

TASSUMÄKI

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Tassumäki – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunnan on edistettävä Kehä III:n eritasoliittymien, Masa-
lanportin ja Majvikinportin toteuttamisvalmiuksia. Lisäksi 
on tiedostettava, että Masalan taajaman hallitsematon 
kasvu voi johtaa mm. liikenteellisiin toimivuusongelmiin. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on kunnan ja seudun strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamis-
ta, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Vaikka kunnallistekniset verkostot ovat alueen tuntumas-
sa, on alueen toteuttaminen kustannuksiltaan haasteelli-
nen. Alueen ajoneuvoliikenne johdetaan Masalantielle en-
sisijaisesti Luoman koulun tieyhteyden kautta. 

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on välttävä ja lähim-
mät bussipysäkit sijaitsevat kävelyetäisyydellä. Lisäksi 
Masalan junaseisake sijaitsee vain parin kilometrin etäi-
syydellä alueesta. Ruotsinkielinen alakoulu, Luoman kou-
lu (Bobäck skolan), sijaitsee alueen pohjoisosassa. Lähin 
suomenkielinen ylä- ja alakoulu sijaitsee alle kilometrin 
etäisyydellä alueesta. Lähikoulujen ja päiväkotien valmius 
vastaanottaa uusia oppilaita selvitetään.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu yksityisten omistamalle maille. Vaikka 
hanke ei ole elinkeinopoliittinen, on sillä toteutuessaan 
myönteinen vaikutus kasvavan asukasmäärän ansiosta 
Masalan keskuksen palvelujen monipuolistumiselle. 

Luoman kylää täydentävä uusi asuntoalue on yhdyskun-
tarakennetta täydentävä ja sijaintinsa ansiosta myös il-
mastovaikutuksiltaan myönteinen. Alueen suunnittelu-
tavoitteena on säilyttää olemassa olevaa puustoa ja näin 
vaikutetaan hiilinielun turhaan pienentämiseen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luontoarvot selvitetään kaavoituksen yhteydessä. Met-
säiseen maastoon sijoittuva uusi asuntoalue on suunnitel-
tava niin, että alueen metsäinen ilme säilyy ja näin voidaan 
mahdollistaa miellyttävä pienilmasto uudella asunto-
alueella.

4
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§

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunnan on edistettävä Kehä III:n ja Masalanportin erita-
soliittymän toteuttamisvalmiuksia, sillä taajaman hallitse-
maton kasvu voi johtaa mm. liikenteellisiin toimivuuson-
gelmiin. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamis-
ta, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Vaikka kunnallistekniset verkostot ovat alueen tuntu-
massa, on alueen toteuttaminen suuri kustannus. Alueen 
ajoneuvoliikenne johdetaan Masalan osayleiskaavan pe-
riaatteen mukaisesti ennen kehäyhteyden toteuttamista 
Sepänkyläntielle. 

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on huono eivätkä 
bussivuorot palvele uutta asuinaluetta ennen kuin Masa-
lan osayleiskaavan mukainen uusi kehäyhteys, jolla bussi-
liikenteen on tarkoitus kulkea, on toteutettu. Junaseisake 
sijaitsee parin kilometrin etäisyydellä alueesta. Sundsber-
gintiellä on lähin kuntakeskuksen ja Helsingin suunnan 
bussirunkolinjan pysäkki. Lähikoulujen valmius vastaan-
ottaa uusia oppilaita selvitetään, todennäköisesti alueelta 
on varattava paikka uudelle päiväkodille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamille maille. Vaikka 
hanke ei ole elinkeinopoliittinen, on sillä toteutuessaan 
myönteinen vaikutus kasvavan asukasmäärän ansiosta 
Masalan keskuksen palvelujen monipuolistumiselle. Kaa-
voitettavat asuntotontit tuovat kunnalle myynti- tai vuok-
ratuottoja.

Masalan taajamaa täydentävä uusi asuntoalue on pitkäl-
lä aikavälillä yhdyskuntarakennetta täydentävä ja siten 
myös ilmastovaikutuksiltaan myönteinen.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luontoarvot selvitetään kaavoituksen yhteydessä. Ma-
sagårdin peltoaukean suojapuusto on säilytettävä ja näin 
voidaan mahdollistaa miellyttävä pienilmasto uudella 
asuntoalueella.

4

havainnekuva/viistoilmakuva
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Hanke sijaitsee Masalan taajaman länsiosassa. Pien-
taloasumiseen kaavoitettava suunnittelualue sijaitsee 
Mustikkarinteen asemakaava-alueen ja Hvittorpinti-
en pohjoispuolella. Alueella on haja-asutusluonteista 
pientalorakentamista, mutta täydennysrakentamisen 
myötä syntyy omanlaisensa uusi asuntoalue. Pisimmil-
lään etäisyyttä Masalan keskustaan ja junaseisakkeelle 
on parisen kilometriä. Alueelta on toteutettava sujuvat 
kulkuyhteydet Masalan keskustaan, urheilupuistoon ja 
lähiympäristöön. Hanke vahvistaa Masalan keskustan 
kehittymistä. 

Maankäytössä on otettava huomioon liikenteen jär-
jestämistavoitteet sekä lähialueen kunnallistekniikka. 
Joukkoliikenteen järjestämistä alueelle selvitetään yh-
teistyössä HSL:n kanssa. Masalan osayleiskaavan mu-
kaisesti uuden kehäyhteyden eteläpäähän on osoitettu 
alueet palvelujen sijoittamiseksi. Mustikkarinteen ase-
makaavan mukaisesti osa Hvittorpintiestä rakennetaan 
kaduksi kävelyn ja pyöräilyn yhteyksineen.

Tavoitteena on Masagårdin peltoalueisiin rajoittuva, 
ympäristöltään mielenkiintoinen ja rakentamistaval-
taan laadukas uusi asuntoalue Masalan osayleiskaavan 
mukaisesti. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Jorvas-Inkilän osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Högsäters – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS
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Itäinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen käynnistäminen edellyttää alueen maanomis-
tajien kaavoitusaloitetta.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden mukainen to-
teuttaen Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan maankäyt-
töä.

1

Hankkeen taloudellisuus

Mikäli hankkeen tavoiteasettelu ei enää perustu ensisi-
jaisesti tilaa vaativaan kaupan ideaa eikä näin ollen sen 
ennustettuihin liikennemääriin, kevenee hankkeen kun-
nallistekninen kustannus merkittävästi lakkautettuun 
hankkeeseen verrattuna, koska pääväylien risteysalueen 
parantamistoimenpiteet ovat huomattavasti edullisem-
mat. Toki hankkeen toteuttaminen edellyttää edelleen 
merkittävää kunnallisteknistä rakentamista. Todettakoon, 
että alueen läpi kulkeva siirtoviemäri on alueella painevie-
märi eikä siihen voi johtaa jätevesiä, mikä vaikuttaa vesi-
huollon toteuttamiskustannuksiin. 

Alue sijaitsee seudullisesti hyvin saavutettavalla alueella, 
jonka joukkoliikenteen palvelutason on kohtuullinen / hyvä 
ilman läheisen Jorvaksen junaseisakkeen vaikutustakin.  

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen ja elinkeinopoliittinen. Alueen toteu-
duttua uusien työpaikkojen määrän arvioidaan nousevan 
verraten suureksi. Toteutuessaan hankkeella on myöntei-
nen vaikutus kunnan vetovoimaisuudelle ja kuntakuvalle. 

Sijainti Länsiväylän ja Kehä III:n risteysalueen on seudulli-
sesti hyvin saavutettavissa, lisäksi joukkoliikenteen palve-
lutaso on edllinen alueen rakentamiselle. Näin ollen hanke 
on ilmastonäkökulmasta perusteltu.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty. Alueen suunnittelussa 
pääpaino on laadukkaan kaupunkikuvan toteutuksessa.

4
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§€

INKILÄNPORTTI

Hankkeen tavoiteasettelu tehdään suunnittelun käyn-
nistyessä yhteen sopivaksi laadittujen kehityskuvi-
en kanssa. Kunnan maankäytön kehityskuvan lisäksi 
aluetta koskee myös Jorvaksen ja Sundsbergin kehitys-
kuva 2060. 

Lakkautettu aiempi Inkilänportin kaavahanke oli maan-
kuntakaavan sekä Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan 
mukainen: kauppakeskittymässä oli liiketilaa peräti 75 
000 k-m2. Hankkeen ennustettu liikennemäärien kas-
vu edellytti seudullisten pääväylien (Länsiväylä ja Kehä 
III) risteysjärjestelyjen merkittävää parantamista. Tästä 
aiheutuvat kustannukset nousivat korkeiksi eikä hank-
keen toteuttamiselle ollut edellytyksiä. Myös verkko-
kaupan ennustettu kehitys oli epäedullinen hankkeel-
le. Edellä kuvatun johdosta kaavoituksen vastuutaho 
päätti luopua hankkeesta loppuvuonna 2015.

Hanke sijaitsee seudullisten pääväylien risteysalueen 
tuntumassa hyvän saavutettavuuden alueella. Se si-
jaitsee myös hyvin näkyvällä paikalla ja alueen kau-
punkikuvalliset tavoitteet on siksi asetettava korkealle. 
Mitä todennäköisin kaupan painoarvo päivitettävässä 
tavoiteasettelussa vähenee ja alueen uusi maankäyttö 
saattaa kytkeytyä esimerkiksi Kolabackenin alueelle 
toteutettavaan datakeskukseen sekä aikaisempaan 
enemmän monipuolisen yritystoiminnan ja vapaa-ajan 
palvelujen mahdollistamiseen. Hanke kytketään lähei-
siin asemakaavoihin maankäytön ja liikenneratkaisu-
jen osalta.

Hankkeen yhteydessä selvitetään Länsiväylän ja Kehä 
III:n tiesuunnitelman muutostarve sekä alueellisen lii-
kenneverkon kytkeytyminen läheisiin asemakaavoihin. 
Alueen läpi johdetaan seudullinen pääpyöräilyreitti 
(PÄÄVE).

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Jorvaksen junaseisakkeen toiminnot sekä Läntisen Jor-
vaksenmyllyn maankäyttö otetaan huomioon alueen 
suunnittelussa. Masalan suuntaan johtava kävelyn ja pyö-
räilyn ¬yhteys, joka on osa seudullista pyöräilyn pääverk-
koa (PÄÄVE), suunnitellaan hankkeen yhteydessä. Sun-
detin purouoma on luonnonsuojelualuetta, joten alueen 
hulevesien käsittely on tehtävä taiten.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. Uudisrakentaminen kuitenkin edellyttää 
kunnallisteknistä rakentamista, mikä merkitsee merkittä-
viä kustannuksia. Alue sijaitsee liikenteellisesti hyvin saa-
vutettavalla paikalla. Alueen joukkoliikenteen palvelutaso 
on hyvä mm. runkobussilinjan ja junaseisakkeen takia. 
Raideliikenteen mahdolliset melun- ja tärinäntorjuntatoi-
menpiteet saattavat vaikuttaa hankkeen toteuttamisvai-
heen talouteen. Niin ikään Länsiväylän ajoneuvoliikenteen 
aiheuttama meluntorjuntatoimenpiteet otettava huo-
mioon. Aluetta koskeva meluselvitys on valmistunut vuon-
na 2022.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen 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.

Vuonna 2021 valmistuneen Jorvaksen ja Sundsbergn ke-
hityskuvan mukaisesti asemanseudulla rakentaminen 
toteutetaan puu- ja massiivipuurakenteisina. Hyvän jouk-
koliikenteen palvelutaso, ilmastoystävällinen rakentamis-
tapa ja peltoalueelle rakentaminen on linjassa kunnan il-
mastotavoitteiden rakentamisen kanssa. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen alueella ei sijaitse luontoarvoiltaan merkittäviä 
kohteita lukuun ottamatta Sundetin luonnonsuojelaluet-
ta. 

4
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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 kaavoite-
tun, mutta hyvin vajaasti toteutuneen alueen käyttötar-
koituksen muuttamisen Jorvaksen ja Inkilän osayleis-
kaavan mukaisesti kaupunkimaiseksi asuntoalueeksi. 
Asemanseudulle on perusteltua keskittää merkittävä 
määrä asuntotuotantoa. Jorvaksen myllyn suojelura-
kennus kunnostetaan alueen maamerkiksi. Ensisijai-
sesti uudisrakennusten sijoittelulla ja korttelirakenteilla 

pyritään suojaamaan asuinpihat liikennemelulta. Ajo-
neuvo- ja raideliikent¬een melun torjuminen on yksi 
keskeinen haaste alueen suunnittelussa. Aluetta kos-
keva meluselvitys on valmistunut vuonna 2022.

Alue suunnitellaan yhteensopivaksi Jorvaksen jun-
aseisakkeen toimintojen kanssa. Uudistunut seisake 
valmistui vuonna 2021. Maankäyttö tukeutuu toimi-
viin kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin, lisäksi haasteelli-
set liikenne- ja pysäköintijärjestelyt on tehtävä taiten. 
Uusien rakennusten arkkitehtuurin ja ympäristöraken-
tamisen on oltava korkeatasoista. Olemassa olevan 
yritystoiminnan säilyminen on turvattava ja alueen vai-
heittain toteuttamiseen on kiinnitettävä suunnittelus-
sa erityistä huomiota.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne
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Alustava rajaus
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Itäinen Kirkkonummi

§

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Uudistunut Jorvaksen junaseisake valmistui vuonna 2021. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella. Uudisrakentaminen tulee edellyttä-
mään mm. uuden katuverkon ja vesihuollon rakentamista, 
mutta osa niitä toteutetaan Jorvaksen junaseisakkeen pa-
rantamishankkeen yhteydessä. Alue sijaitsee liikenteelli-
sesti hyvin saavutettavalla paikalla ja sen joukkoliikenteen 
palvelutaso on hyvä mm. läheisen junaseisakkeen takia. 
Raideliikenteen mahdolliset melun- ja tärinäntorjuntatoi-
menpiteet saattavat vaikuttaa hankkeen toteuttamisvai-
heen talouteen. Laaditun meluselvityksen tulokset ote-
taan huomioon suunnittelussa. 

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu pääosin yksityiselle maalle, mutta myös 
kunnan omistamia kiinteistöjä on alueella. Kunnan omis-
tamalle maalle toteutettavat asumiseen kaavoitettavat 
tontit tuottavat kunnalle joko myynti- tai vuokratuloja. 
Hankkeella ei ole elinkeinopoliittisia vaikutuksia, vaikka 
uudet asukkaat vaikuttavat myönteisesti suunniteltujen 
Jorvaksenkolmion palvelujen toteutumiseen. Alueen ke-
hittämi¬nen vahvistaa myönteisesti Jorvaksen aseman-
seudun kaupunkikuvaa ja lisää sen vetovoimaisuutta. 

Vuonna 2021 valmistuneen Jorvaksen ja Sundsbergin ke-
hityskuvan mukaisesti asemanseudun uudisrakennukset 
toteutetaan puu- ja massiivipuurakenteisina. Edellisen li-
säksi sijainti hyvän joukkoliikenteen palvelutason alueella 
toteuttaa kunnan ilmastopoliittisia tavoitteita. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen alueella ei sijaitse luontoarvoiltaan merkittäviä 
kohteita. Alueen arkeologinen inventointi ja rakennetun 
kulttuuriympäristön inventointi on tehty. Suojeluarvoja si-
sältävien rakennusten ja kulttuuriympäristökokonaisuuk-
sien asema turvataan laadittavassa kaavassa. 

4
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Hanke sijaitsee Jorvaksessa, Masalantien ja rantaradan 
välisellä alueella välittö¬mästi Jorvaksen junaseisak-
keen tuntumassa. 

Tavoitteena on rakennuskulttuuriltaan merkittävän 
asuinalueen täydennysrakentaminen ja olemassa ole-
vien tonttien nykyistä tehokkaampi rakentaminen so-
pusoinnussa nykytilanteen kanssa. Alueella on useita 
suojelurakennuksia, joiden säilyminen varmennetaan 
asemakaavamuutoksessa. Uudisrakentamisen avulla 
pyritään mm. suojaamaan asuinpihat liikennemelulta. 
Ajoneuvo- ja raideliikenteen melun torjuminen on yksi 
keskeinen haaste alueen suunnittelussa samoin kuin 
sujuvat liikenne- ja pysäköintijärjestelyt. Lisäksi Masa-
lantien kasvavan liikennemäärän vaikutukset on otetta-
va huomioon katurakentamisessa. 

Asemakaava laaditaan yhteensopivaksi Jorvaksen jun-
aseisakkeen toimintojen kanssa ja myös kytkeytyminen 
Jorvaksenkolmion ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavoi-
hin mm. kävelyn ja pyöräilyn sekä ajoneuvoliikenteen 
yhteyksien osalta otetaan huomioon maankäytön 
suunnittelussa. Uudistettu junaseisakkeen valmistui 
vuonna 2021. Aluetta koskeva meluselvitys on valmis-
tunut vuonna 2022.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote asemakaava
Alustava rajaus

Läntinen Jorvaksenmylly – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

LÄNTINEN 
JORVAKSENMYLLY

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Läntinen Jorvaksenmylly – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Masalantien yleissuunnitelmassa sekä Masalan laatu- 
ja ympäristösuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä 
alueen kehittämiselle. Kunnan on edistettävä Masalantien 
vaiheittaista parantamista sekä Kehä III:n ja Masalanpor-
tin eritasoliittymän toteuttamisvalmiuksia, sillä taajaman 
hallitsematon kasvu voi johtaa mm. liikenteellisiin toimi-
vuusongelmiin. Myös Kolabackenin datakeskuksen maa-
kaapelin asettamat rajoitukset on otettava huomioon.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamis-
ta, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallis¬teknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
uudisrakentaminen edellyttää myös uutta kunnallistek-
niikkaa alueella ja keskeisen sijaintinsa takia esim. julkiset 
ulkotilat on toteutettava laadukkaasti. 

Joukkoliikenteen palvelutason on alueella hyvä, mikä 
edellyttää liityntäpysäköinnin järjestämistä. Meluntorjun-
tatoimenpiteet ja mahdollisen rautatien aiheuttaman tä-
rinävaikutus vaikuttaa rakentamiskustannuksiin. Ensisijai-
sesti melua torjutaan sijoittamalla rakennukset estämään 
melun kantautumista piha-alueille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu merkittäviltä osin kunnan omistamalle 
alueelle. Vaikka hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliit-
tinen, on sillä toteutuessaan myönteinen vaikutus kasva-
van asukasmäärän ansiosta Masalan keskustan palvelujen 
monipuolistumiselle. Uusia työpaikkoja syntynee kym-
menkunta Masalantien varren kerrostalojen kivijalkaan 
toteutettaviin liike- ja palvelutiloihin. Lisäksi hanke on il-
mastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa 
ansiosta. 

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Suunnittelussa pääpaino on laadukkaan kaupunkikuvan 
toteutuksessa sekä olemassa olevan suojelurakennuksen 
säilyttämisessä.

4
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havainnekuva/viistoilmakuva

Hanke sijaitsee asemanseudulla, Masalan keskustas-
sa Masalantien ja rantaradan välisellä alueella. Kaava-
muutos käsittää rakentamattoman puistoalueen lisäk-
si kaksi korttelia. Maankäytön uudistamista ohjaavat 
mm. Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 – kaupunki 
lähellä luontoa sekä Masalan laatu- ja ympäristösuun-
nitelma. Niin ikään Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkko-
nummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 peri-
aatteet otetaan huomioon suunnittelussa.

Merkittävä uusi asuntotuotanto kehitettävän joukko-
liikenteen vaihtopaikan eli matkakeskukseksi kehitet-
tävän alueen välittömässä läheisyydessä on toiminnal-
lisesti erinomainen. Masalantien varren kerrostalojen 
kivijalkoihin kaavoitetaan liike- ja palvelutilaa. Näin su-
juvan arki tarjoutuu asukkaille ja alueen käyttäjille.

Kaupunkikuvallisesti keskeiselle ja näkyvälle paikalle 
toteutettava rakentaminen on oltava korkealaatuista 
niin arkkitehtuuriltaan kuin ympäristörakentamisen 
osalta. Masalantien länsipuoleisen Tinanpuiston maan-
käyttö on otettava huomioon alueen liikenteen järjes-
tämisessä sekä korttelirakenteessa. 

Liikenteen toimivuus ja liikennemelu asettavat vaati-
muksia suunnittelulle. Masalan ja Jorvaksen välinen 
kävelyn ja pyöräilyn yhteys, joka toimii myös seudul-
lisena pääväylänä (PÄÄVE), linjataan alueen läpi rauta-
tien tuntumassa. Alueelle on järjestettävä turvalliset ja 
sujuvat kulkuyhteydet lähialueelta.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Masalan asemanseutu – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Masalan asemanseutu – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

ITÄINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

MASALAN 
ASEMANSEUTU

€
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Hankkeen yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään 
suunnittelun käynnistyessä laadittujen kehityskuvien ja 
Masalan osayleiskaavan mukaisesti koskien neljää ase-
makaavaa.

Hanke toteuttaa Masalan osayleiskaavan maankäyttöä: 
alue on varattu keskustatoiminnoille. Masalan aseman 
välittömään läheisyyteen on määrä sijoittaa merkittävä 
määrä asumista sekä mahdollisesti vähäisesti liiketilaa.

Rantaradan itäpuolella maankäyttö suunnitellaan yh-
teensopivaksi Masalan osayleiskaavan ja Kehä III:n tie-
suunnitelman kanssa niin, että Salmitie linjataan kohti 

pohjoista yritystoiminnan kortteliin 2043. Välittömästi 
juna-aseman läheisyyteen suunnitellaan asuinkerros-
talojen kortteli rantaradan ja Kehä III:n melualueelle. 
Niin ikään hankkeeseen kuuluu katuyhteyden mahdol-
listaminen Kehä III:n yli Suvimäen ja Majvikin alueille.

Keskeisin tavoite on mahdollistaa Kehä III:n tiesuun-
nitelman mukaiset toimenpiteet. Kunnalle ja alueen 
asukkaille on tärkeää, että Masalanportin eritasoliit-
tymä toteutetaan ja ajoneuvoliikenteen liikennetur-
vallisuus saadaan nostettua uudelle tasolle verrattuna 
nykytilanteeseen.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote lähialueen kaavatilanteesta
Alustava rajaus

Masalanportti III – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

MASALANPORTTI III

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Masalanportti III – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kehä III:n tiesuunnitelma koskien Masalanportin eritaso-
liittymää voidaan hyväksyä, kun aluetta koskeva asema-
kaava on lainvoimainen.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se toteut-
taa Masalan osayleiskaavan maankäyttöä. Mikäli alueelle 
toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, edistää 
se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.    

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta niiden toteuttaminen edellyttää 
myös investointeja. Esimerkiksi uusi Masalanportin eri-
tasoliittymä Kehä III:lla on kustannuksiltaan merkittävä, 
vaikka sen toteuttamiseen osallistuu valtio. Läheisen ju-
na-aseman ja linja-autoliikenteen runkoverkon ansiosta 
alueen joukkoliikenteen palvelutason on hyvä.

Meluntorjuntatoimenpiteet ja mahdollisen rautatien ai-
heuttaman tärinävaikutus vaikuttaa rakentamiskustan-
nuksiin. Ensisijaisesti melua torjutaan sijoittamalla raken-
nukset estämään melun kantautumista piha-alueille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Kunnalla ei ole alueella maanomistusta eikä hanke on en-
sisijaisesti elinkeinopoliittinen, vaikka Masalanportin uusi 
eritasoliittymä parantaa Masalan keskustan vetovoimaa 
kaupan ja yritystoiminnan alueena. Tavoitteena on, että 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuntorakentamis-
ta ja mikä tarkoittaa, että uudet asukkaat lisäävät painet-
ta Masalan palvelujen monipuolistumiselle. Rakennusten 
alimpiin kerroksiin varataan tilaa liikkeille ja toimistoille. 
Keskeisen sijaintinsa ansiosta alueen kehittäminen on il-
mastopoliittisesti perusteltua.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoselvitysten tarve selvitetään suunnittelun 
käynnistyessä. 

4
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Vuonna 2023 toteutuva Kivenlahden metroasema sijaitsee 
muutaman kilometrin etäisyydellä Sarvvikin asuntoalueen 
itäisimmistä osista, mikä kiinnostaneen uusia asukkaita. 
Kunnan on huolehdittava Sarvvikin asuntoalueen raken-
tamisen edetessä bussivuorojen riittävyydestä Sarvvikin 
puistotiellä.

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Sen kaut-
ta Kirkkonummen yleiskaavan 2020 maankäyttö päivittyy. 
Mikäli alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinraken-
tamista, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumis-
ta.  

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
tavoiteltu merkittävä rakentamisen määrä edellyttänee 
kunnallistekniikan kapasiteetin parantamista tai uuden ra-
kentamista. Uutta katurakentamista tullee vähäisesti, jos 
lainkaan. Alueen joukkoliikenteen palvelutason on hyvä / 
kohtalainen.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole elinkeinopoliittinen, koska 
uusia työpaikkoja ei ole tulossa alueelle. Lisäksi hanke on 
ilmastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa 
ansiosta.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty, mutta ainakin osa 
hankkeen rakennuksista näkyy hyvin Sarvvikin puistotiel-
le, mikä edellyttää rakentamistavan laadullista ohjaamis-
ta. 

4

Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
XX.XX.2022. Se sijaitsee Espoonlahden rannalla Sarv-
vikin asuntoalueella välittömästi Länsiväylän eteläpuo-
lella. Asemakaavan muutos koskee viittä korttelia sekä 
niihin liittyvää virkistysaluetta. Läheisen, tosin pie-
nehkön pienvenesataman toiminnot palvelevat myös 
alueelle muuttavia uusia asukkaita. 

Koska Sarvvikinportin asemakaavassa on paikka lähi-
kaupalle, niin sen takia Sarvvikintien lähikauppakortteli 
muutetaan asumiseen. Alueen näkyessä hyvin Sarvvi-
kin puistotielle on alueen toteuttamistavalla suuri vai-
kutus asuntoalueen ilmeeseen. Ympäristöön sopivan 
ratkaisu edellyttää rakentamisen ohjaamista. Tavoit-
teena on toteuttaa alueelle riittävän tehokasta raken-

tamista ja monipuolista asuntotuotantoa niin, että se 
sopii merelliseen maisemaan. Alueeseen kuuluu myös 
osa Espoonlahden rantavyöhykkeestä ja sen rakenta-
misen tehostamista tutkitaan.

Vaikka alue tukeutuu Masalan, kuntakeskuksen ja Es-
poon palveluihin, on hanke myönteinen Sarvvikin ke-
hittämisen näkökulmasta, sillä se edistää palvelujen si-
joittumista alueelle. Alueen välittömässä läheisyydessä 
toimii päiväkoti, lisäksi Sarv¬vikiin suun¬nitellaan to-
teutettavaksi oppimiskeskus. Hankkeen välittömässä 
läheisyydessä sijaitsee niin ikään Sarfvikin golfkenttä.

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020 

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Sarvvikinniitty – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

SARVVIKINNIITTY

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Sarvvikinniitty – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta



Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen maankäytössä otetaan huomioon Kehä III:n tie-
suunnitelma (muutos), joka käsittää mm. kaksi eritasoliit-
tymää sekä alueen sisäisiä liikennejärjestelyjä. 

5

Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
Masalan keskustan kehittymistä. Alueen tehokas rakenta-
minen perustuu junaseisakkeen läheisyyteen. Merkittävä 
määrä uutta asuinrakentamista edistää kunnan MAL-ta-
voitteiden toteutumista.

1

Hankkeen taloudellisuus

Hanke on Kehä III:n ylittävän ajoneuvoliikenteen sillan 
sekä maaston ja maaperän haasteellisuuden johdosta 
kunnallistekniseltä toteutukseltaan kallis. Luontoarvot 
asettavat hulevesien käsittelylle haasteita. Hanke sijaitsee 
kuitenkin olemassa olevien kunnallisteknisten verkosto-
jen tutumassa sekä hyvin saavutettavalla alueella. Alueen 
joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä.

Meluntorjuntatoimenpiteet ja mahdollisen rautatien ai-
heuttaman tärinävaikutus vaikuttaa rakentamiskustan-
nuksiin. Ensisijaisesti melua torjutaan sijoittamalla raken-
nukset estämään melun kantautumista piha-alueille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke on yksityinen eikä se ole ensisijaisesti elinkeino-
poliittinen, vaikka alueen hotellitoimintaa on tarkoitus 
laajentaa. Päätös Geodeettisen laitoksen (nykyinen Paik-
katietokeskus CGI) siirtämisestä pääkaupunkiseudulle on 
tehty. Uusi maankäyttö tuo enimmillään uusia työpaikkoja 
vain joitain kymmeniä. Uusilla asukkailla on myönteinen 
vaikutus Masalan keskukselle ja sen palvelujen monipuo-
listumiselle. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perustel-
tu hyvän saavutettavuutensa ansiosta.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty ja Espoonlahden lin-
tuvesialuetta koskeva Natura-arviointi on laadittu. Suoje-
luarvoja sisältävät luontoalueet säilytetään. Merenrannan 
virkistyskäytölle tullee rajoituksia yhteen sovittamalla toi-
minta Espoonlahden Natura-alueen hoito- ja käyttösuun-
nitelman kanssa. Alueen suojelurakennukset säilytetään. 
Lisäksi osa alueesta on luokiteltu kulttuuriympäristön 
aluekokonaisuudeksi, mikä otetaan huomioon alueen to-
teuttamisessa. 

4

havainnekuva/viistoilmakuva
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Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 15.3.2018 
(§ 32). Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut julki-
sesti nähtävillä 14.8.-15.9.2017, yhdyskuntatekniikan 
lautakunta päätöksen 31.5.2017 (§ 44) mukaisesti.

Suunnittelualue sijaitsee Masalan junaseisakkeen välit-
tömässä läheisyydessä ja Espoonlahden rantavyöhyk-
keellä. Alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinra-
kennusoikeutta mahdollistaen kodit parille tuhannelle 
asukkaalle. Majvikin kongressi- ja kokoushotellin sekä 
sen pohjoispuoleisen alueen maankäyttö päivitetään. 
Masalan junaseisakkeen ja bussiliikenteen runkolinjan 
pysäkkien läheisyyden ansiosta alueen joukkoliikenne-
tarjonta on monipuolista, minkä johdosta alueen asun-
totuotannon on perusteltua olla tehokasta. 

Sundetin rantavyöhykkeen lähimaastoon osoitetaan 
täydentävää rakentamista. Muutoin Espoonlahden 
rantavyöhyke säilyy rakentamattomana ja hankkees-
sa on otettu huomioon luontoarvot sekä Natura 2000 
-verkostoon kuuluva Espoonlahden lintuvesialue. 

Alueella sijaitsevaa Majvikin kongressi- ja kokoushotel-
li työllistää useita kymmeniä ihmisiä. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on johtaa joukkoliikennevuoro kokooja-
kadulla alueen läpi mahdollistaen hotellin asiakkaiden 
ja työntekijöiden asioinnin julkisia kulkuneuvoja käyt-
täen.

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Suvimäki ja Majvik – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Suvimäki ja Majvik – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

ITÄINEN KIRKKONUMMI

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI
SUVIMÄKI JA MAJVIK
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