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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.
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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.
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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. 
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

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

Jorvas-Inkilän osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus

Itäinen Jorvaksenmylly – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Ilmakuva

HANKKEEN MERKITTÄVYYDEN 
ARVIOINTI

HANKKEEN KUVAUS

Itäinen Jorvaksenmylly – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta

Itäinen Kirkkonummi

KIRKKONUMMEN KUNTA

ASEMAKAAVAN HANKEKORTTI

ITÄINEN 
JORVAKSENMYLLY
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