
Itäinen Kirkkonummi

Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen käynnistäminen edellyttää alueen maanomis-
tajien kaavoitusaloitetta.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden mukainen to-
teuttaen Jorvaksen ja Inkilän osayleiskaavan maankäyt-
töä.
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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.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

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

Jorvas-Inkilän osayleiskaava

Kirkkonummen yleiskaava 2020
Alustava rajaus

Inkilänportti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Inkilänportti – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta83 84


	Hankekortti Jorvaksenkolmio
	Hankekortti Majvikinportti
	Hankekortti Masalanportti II
	Hankekortti Sarvvikinranta
	Hankekortti Tassumäki
	Hankekortti Högsätersin asemakaava
	Hankekortti Inkilänportti
	Hankekortti Itäinen Jorvaksenmylly
	Hankekortti Läntinen Jorvaksenmylly
	Hankekortti Masalan asemanseutu
	Hankekortti Masalanportti III
	Hankekortti Sarvvikinniitty
	Hankekortti Suvimäki ja Majvik

