
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.
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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.  
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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. 
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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.
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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.
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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.
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