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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Uudistunut Jorvaksen junaseisake valmistui vuonna 2021. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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.
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