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UTVECKLINGSBILD FÖR MARKANVÄNDNINGEN I KYRKSLÄTT

1 Inledning
I utvecklingsbilden för markanvändningen skissas den önskade utvecklingen av kommunens
markanvändning upp i allmänna drag och på principnivå. Utvecklingsbilden för markanvändningen är en
strategisk plan som omfattar kommunens utvecklingsmål. I planen betonas samhällsstrukturfrågor så som
funktionalitet, principer för placering av tilläggsbyggande, planering av centrum- och servicenät,
trafikarrangemang och utveckling av samhällets grönstruktur. Med hjälp av utvecklingsbilden kan man
specificera olika slags planeringsbehov och anvisa lämpliga planeringsredskap för att lösa dem samt styra
planeringens innehåll. Man har strävat efter att göra upp utvecklingsbilden för markanvändningen så att
den kan fungera som en del av kommunens allmänna utvecklingsbild, som uppgörs senare.
Med utvecklingsbilden försöker man göra upp långsiktiga lösningar samt föra en omfattande diskussion
mellan parterna om principlösningar och värdeval. Det här är särskilt aktuellt i planeringen av Kyrkslätts
områdesanvändning, då frågor om Helsingfors metropolområdes kommun- och samhällsstruktur
behandlas. I utvecklingsbildsarbetet granskas kommunen både som helhet och som delområden, som har
olika utgångspunkter och omständigheter. Dessutom beaktas Kyrkslätts roll och ställning på Helsingfors
metropolområde. Därför är det viktigt att identifiera kommunens särdrag och egenskaper, som skiljer
Kyrkslätt från det övriga metropolområdet, och till vilka anknyter både utvecklingsmöjligheter och
oslagbara styrkor.
Utvecklingsbilden för markanvändningen har inga rättsverkningar som avses i markanvändnings- och
bygglagen. Beteckningarna på utvecklingsbildskartan är symboliska och ska inte tolkas som
områdesreserveringar. Utvecklingsbilden har uppgjorts öppet och interaktivt, så att lösningarna skulle få
omfattande godkännande och engagemang.
Utvecklingsbilden definierar:
•
•
•
•

•
kommunens utvecklings- och tillväxtmål (t.ex. befolkning, arbetsplatser, service- och
centrumnät) på lång sikt (till år 2040 )
•
tyngdpunktsområden för tillväxten
•
fördelning av tillväxten i kommunens olika tätorter/delområden
•
tätorternas och Kyrkslätts olika delområdens profiler och särdrag.

Uppgörandet av utvecklingsbilden har styrts av direktören för samhällstekniska väsendet Jari Tirkkonen,
kommunarkitekt Tero Luomajärvi, kommungeodet Anna-Kaisa Kauppinen och näringslivschef Kimmo
Hyrsky från Kyrkslätts kommun. Konsulter för utvecklingsbilden var Pöyry Finland Oy (fr.o.m. 1.6.2014
Ramboll Finland Oy) varifrån landskapsarkitekt Heidi Ahlgren, arkitekt Pekka Mäkelä, DI Pasi Rajala och FM
Arto Ruotsalainen deltog i arbetet.
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Ändringar 1.9.2014: De ändringar som gjorts i rapporten är skrivna med denna anilinröda färg. På kartan
har man vid Bobäcks tåghållplats tillagt beteckningen "omgivningar kring befintliga tågstationer". Vid
Hauklampi i Norra Kyrkslätt har den viktiga grönförbindelsen ändrats att motsvara etapplandskapsplan 2.

2 Utgångspunkter för planeringen
Utgångspunkter för utvecklingsbilden för markanvändningen har varit Kyrkslätts kommuns strategiska
planer och beslut, källmaterial för olika utvecklingsbilder och andra planer som kommunen uppgjort,
riksomfattande mål för användningen av områden, landskapsmässiga planer, avtal och planer i anslutning
till Helsingforsregionens samarbete inom markanvändning, boende och trafik, material för utvecklingsbild
av KUUMA-kommunerna samt områdesspecifika mål som fastställts för utvecklingsbilden.12
Eftersom målåret för markanvändningens utvecklingsbild är långt i framtiden ansåg man det vara
nödvändigt att särskilt kartlägga megatrender och framtidsscenarier som gäller Helsingfors
metropolområde och som det finns orsak att förbereda sig på också inom planeringen av
markanvändningen (se t.ex. Metropolialueelle kestävä aluerakenne (2008); Asumisen muutos ja tulevaisuus
(2008); Tieliikenteen toimintaympäristö ja liikkuminen vuonna 2030 – neljä skenaariota (Trafi, 2014)). Dessa
är bl.a.:










•
stävjande av klimatförändringen, särskilt minskat beroende av personbilar samt övergång till
ett kolfattigt samhälle och integrerat samhällsbyggande
•
stärkande av stadsregionens konkurrenskraft
•
förbättring av livsmiljöns kvalitet, säkerställande av tillräcklig bostadsproduktion till ett
skäligt pris och skapande av förutsättningar för ett utökat antal arbetsplatser
•
befolkningsökningen och dess åldrande; antalet hushåll ökar, deras storlek minskar och
boendekoncepten blir mer mångfaldiga
•
digitalisering: ökning av smart trafik och smart boende, utökad näthandel, 3d-utskrift av
produkter
•
närenergi dvs. skingring av energiproduktionen
•
ett förändrat sätt att röra sig: ökning i uppskattningen av miljön och en förstärkning av
hälsoperspektivet på motion kan leda till att körkort och egen bil inte längre på samma sätt är
nödvändigt i en stadsmiljö. Robotbilar, elbilar samt gemensam användning/ägo av bilar kan bli mer
allmänt. Då man rör sig utanför centrum torde personbilen ändå bevara sin plats som centralt
fortskaffningsmedel.
•
den åtstramade offentliga ekonomin.

1

MAL = Markanvändning, boende och trafik
KUUMA-kommunerna = Borgnäs, Hyvinge, Kervo, Kyrkslätt, Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, Tusby och
Vichtis.
2
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2.1

Utvecklingsbildens befolkningsprognos

Kyrkslätts invånarantal har ökat kraftigt under de senaste årtiondena: år 1980 var invånarantalet ca 20 000
och i början av år 2014 ca 38 000. Invånarantalet har ökat kraftigt och samtidigt har befolkningens åldrande
kunnat skönjas, även om Kyrkslätt fått ett inflyttningsöverskott särskilt av barnfamiljer.

Bild1: Befolkningsutvecklingens utfall i Kyrkslätt. (källa: Statistikcentralen)

Statistikcentralens befolkningsprognos baserar sig på den s.k. trendprognosen som beskriver
befolkningsantalet under prognosåret ifall utvecklingen fortsätter på samma sätt som nu. Trendprognosen
tar inte t.ex. områdes- eller samhällspolitiska beslut eller öppning av nya tillväxtområden som är betydande
för markanvändningen i beaktande. Enligt statistikcentralens trendprognos bor ca 47 000 invånare i
Kyrkslätt år 2040.
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Bild2: Trendprognos uppgjord av statistikcentralen fram till år 2040.

I Nylands etapplandskapsplan 2 (som godkändes år 2013 i landskapsfullmäktige) förbereder man sig
fortfarande på en kraftig befolkningsökning: år 2010 hade Nyland ca 1,5 miljoner invånare och år 2035
beräknas invånarantalet vara nära två miljoner. I landskapsplanen presenteras inte kommunspecifika
tillväxtprognoser men regionvis beräknar man att befolkningsökningen fördelas i enlighet med trenden från
tidigare år så att KUUMA-regionen något ökar sin andel på bekostnad av huvudstadsregionen.
I utvecklingsbilden för landskapsplanen förereder man sig på en fortsatt ökning av invånarantalet i Kyrkslätt
och invånarantalet år 2040 är högre än i statistikcentralens trendprognos. Kyrkslätt är även i fortsättningen
en eftertraktad boningsort i den växande Helsingforsregionen. Fram till år 2025 följer utvecklingsbildens
befolkningsprognos den befolkningsprognos som finns i servicenätplanen som godkändes år 2011 och fram
till 2035 den prognos som finns i utvecklingsplanen för vattenförsörjningen som godkändes år 2013. År
2035-2040 beräknas ökningen uppgå till ca 900 invånare per år (motsvarar en årlig ökning på litet över 1,5
%). Därmed uppgår invånarantalet i Kyrkslätt år 2040 till ca 57 000, dvs. ca 20 000 nya invånare jämfört
med år 2010. Med utvecklingsbilden styr man markanvändningens tyngdpunktsområden så att östra
Kyrkslätts andel av kommunens befolkning ökar under de kommande årtiondena. Tätortsbefolkningens
andel av kommunens befolkning stiger också i enlighet med trenden. Då man uttolkar
befolkningsprognoser är det skäl att ta i beaktande att det finns mer programförd planreserv, t.ex. i östra
Kyrkslätt för ca 14 000 - 15 000 invånare. Området har alltså potential också för en större
befolkningsökning, men en del av den programförda reserven kan genomföras efter år 2040.
Målet för befolkningsökningen baserar sig den mest sannolika markanvändningen och på ett scenario för
utvecklingen av trafikarrangemangen där kustbanan utvecklas genom att bygga stadsbanan åtminstone
ända till Esbo centrum. I utvecklingsbilden förbereder man sig också på genomförandet av Väst/ESA-banan
samt på utveckling av spårtrafiken från Stensvik till Kyrkslätt.3 Befolkningsökningspotentialen som
möjliggörs av ovannämnda spårtrafiklösningar ingår ändå inte i målet för befolkningsökningen i
utvecklingsbilden.

3

Västbanan = Esbo - Lojo tätortsbana, ESA-banan = Esbo - Lojo - Salo direktbana
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Tabell 1. Utvecklingsbildens befolkningsprognos delområdesvis fram till år 2040.

2010
2015
2020
2025
2030
2035
2040

Centrala Kyrkslätt
Södra Kyrkslätt
Östra Kyrkslätt
Norra Kyrkslätt
Totalt
15550
4200
8900
8350
37000
16300
5000
10000
8700
40000
18000
5600
13100
9000
45700
18900
6000
14600
9300
48800
19200
6100
15600
9400
50300
19700
6400
16700
9700
52500
20200
6700
20100
10000
57000

Vid sidan av befolkningsökningen är befolkningens åldrande en central faktor. I följande tabell presenteras
de olika befolkningsgruppernas andel av befolkningen i Kyrkslätt enligt statistikcentralens
befolkningsprognos. I tabell 3 finns en beräkning av befolkningens fördelning åldersgruppsvis enligt
utvecklingsbildens befolkningsprognos. Beräkningen baserar sig på åldergruppsandelar enligt
statistikcentralens befolkningsprognos.
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Tabell 2. Åldersgruppernas andel av befolkningen åren 2013 och 2040.

Åldersgrupp

Åldersgruppens andel av
befolkningen år 2013

0-14 år
15-64 år
65-84 år
över 85 år

Åldersgruppens andel av
befolkningen år 2040

22 %
65 %
12 %
1

19 %
59 %
18 %
4%

Tabell 3. Befolkningsantal åldersgruppsvis 2010-2040.

Åldersgrupp
0-14 år
15-64 år
65-84 år
över 85 år
tot.

år 2010
8500
24500
3650
350
37000

år 2015
8900
25450
5200
450
40000

år 2020
9850
28350
6850
650
45700

år 2025
10200
29750
7950
900
48800

år 2030
10250
30050
8700
1300
50300

år 2035
10450
30800
9200
2050
52500

år 2040
11100
33300
10100
2500
57000

Bild 3: Målet för utvecklingsbildens befolkningsökning år 2040 (57 000 invånare) samt fram till år 2050 (65 000 invånare).
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2.2

Boende

Inom boendet har man redan under de senaste åren kunnat märka att andelen små bostadshushåll har
ökat. Denna utveckling har också skett i Kyrkslätt där andelen en och två personers bostadshushåll och
deras absoluta antal har ökat.

Bild 4: Antalen bostadshushåll och deras storlek i Kyrkslätt 2005-2013. (källa: Statistikcentralen)

Vid en granskning av hustyper framkommer att Kyrkslätt fortsättningsvis är mycket småhusdominerat.
Flervåningsbostäder finns närmast i kommuncentrum samt i mindre mängder i Masaby och Kantvik.

Bild 5: Nuvarande bostadsområden i Kyrkslätt enligt hustyp.
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2.3

Arbetsplatser

Antalet arbetsplatser i Kyrkslätt har ökat under 2000-talet med nästan 15 %. Under de senaste åren har
antalet arbetsplatser varierat på båda sidor om elva tusen. Kyrkslätt är liksom också de andra
kranskommunerna till sin näringslivsstruktur mycket servicebetonad eftersom ca tre fjärdedelar av
arbetsplatserna hör till marknads- och offentlig service. Man förutspår att antalet arbetsplatser ökar i
Hesingforsregionen och i t.ex. etapplandskapsplan 2 för Nyland förbereder man sig på 250 000 nya
arbetsplatser fram till år 2035.

Bild 6: Arbetsplatserna i Kyrkslätt enligt huvudsektor 2007-2011. (Källa: Statistikcentralen)

Kyrkslätts arbetsplatssufficens har sjunkit till ca 60 % till följd av inflyttningsöverskottet till kommunen.
Utvecklingen är typisk också för de andra kranskommunerna i metropolområdet eftersom över hälften av
personerna med anställning i Kyrkslätt, Nurmijärvi, Kervo, Tusby och Sibbo arbetade i huvudstadsregionens
kommuner. Pendlande är vanligt också i framtiden även om man förutspår att pendingen förändras (t.ex.
bler distandsarbete vanligare). Därför är det viktigt att det i Kyrkslätt finns smidiga förbindelser till
huvudstadsregionen och att största delen av befolkningen omfattas av fungerande
kollektivtrafikförbindelser.
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Bild 7: Utvecklingenav Kyrkslätts arbetsplatssufficens 1993–2011. (Källa: Statistikcentralen)

Bild 8: Pendling i Kyrkslätt 1990-2011. (Källa: Statistikcentralen)
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3 Planeringsprocessens skeden
Arbetet med utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt gjordes i fyra skeden.
1.
2.
3.
4.

Inledning av arbetet och insamling av källmaterial
Analysering av källmaterialet och noggrannare definition av målsättningarna för utvecklingsbilden
Planering av utkastet till utvecklingsbilden
Uppgörande av utvecklingsbilden och programmet för genomförande.

I samband med uppgörandet av utvecklingsbilden ordnades två workshopar för beslutsfattare och
tjänstemän i Kyrkslätt. Vid den första workshopen (i januari 2014) behandlades målsättningarna för
utvecklingsbilden och vid den andra (i februari 2014) utkastet till utvecklingsbilden.
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Bild 9: Procesen för uppgörande av utvecklingsbilden

4 Mål för arbetet och principer för planeringen
Under början av arbetet med utvecklingbilden fastställde man målsättningarna i enlighet med dispositionen
i MALPE (markanvändning, boende, trafik, service och näringsliv) så att utöver markanvändningen också
målsättningarna för boende, service, trafik och näringsliv kopplades till arbetet till den del som de har en
klar koppling till utvecklingen av markanvändningen.4 Som målår för utvecklingsbilden fastställdes år 2040.
Med målsättningarna eftersträvade man att lyfta fram de naturliga styrkorna i Kyrkslätt såsom gott läge och
förbindelser till huvudstadsregionen, samhällsstrukturens mångformighet och attraktionsfaktorer inom
kommuens olika delområden.

4

MALPE = markanvändning, boende, trafik, service och näringsliv
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Målen för utvecklingsbilden gicks igenom med kommunens beslutsfattare och tjänstemän vid en
målsättningsworkshop 9.1.2014. Utgående från workshopen och diskussionerna preciserades
målsättningarna för utvecklingsbilden för markanvändningen.

4.1

Markanvändning


Med den kommande markanvändningen kompletterar man i första hand den befintliga
tätortsstrukturen, befrämjar användningen av kollektivtrafik och genomför energieffektiv
samhällsstruktur som dämpar klimatförändringen



Målet för markanvändningen är en fungerande och ekonomisk samhällsstruktur med tanke på
kommunen, företagen och invånarna, som skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion,
konsekvent utveckling av kollektivtrafik och företagsverksamhet
–

Kyrkslätt utvecklas som mångcentrerat:
–



4.2

–

Den kraftiga utvecklingen av stationsområdena fortsätter genom nybyggande

–

Man fastställer utvecklingsriktningen för de olika zonerna i Kyrkslätt

–

Man bevarar omfattande områdeshelheter som är värdefulla med tanke på sina kultur- och
naturvärden och betonar deras särdrag

–

Man stöder landsbygdens och byarnas livskraft. Samhällsstrukturens splittring stävjas
genom att styra byggande av landsbygden till sådana byområden som är fördelaktiga med
tanke på samhällsstrukturen (bl.a. ordnande av vattenförsörjning,
kollektivtrafikförbindelser, tillgången till service)

Med markanvändningen stöder man utvecklingszonerna och målen för Helsingforsregionens MBT2020 (markanvändning, boende och trafik)5
–

Kustbanans zon

–

Västbanans och Åboledens zon

–

Zonen som stöder sig på metron

–

Dessutom förbereder man sig med utvecklingsbilden på utveckling av zonen kring Ring III

Boende


5

Kommuncentrum utvecklas stadsaktigt; Masaby och Sundsberg småstadsaktigt;
Veikkola och Jorvas som stadsbyar och Kantvik som havsnära lokalcentrum

Kyrkslätt erbjuder mångsidig boendemiljö av hög kvalitet med iakttagande av olika
befolkningsgruppers behov av tjänster inom boende, rörelsemöjligheter och service
–

Regional mångsidighet

–

Boendetypernas mångsidighet och det ökande behovet av små bostäder

–

Största delen av boendet koncentreras nära servicen

Genomförandeprogrammet för markanvändning, boende och trafik i Helsingforsregionen 2020
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I utvecklingsbilden förbereder man sig på en stadig tillväxt i Kyrkslätts befolkningsantal samt de
utvecklingsbehov inom boende som föranleds av befolkningens åldrande



Med utvecklingsbilden styr man den framtida bostadsproduktionen så att den



4.3

–

förbättrar livskraften i Kyrkslätt

–

befrämjar tillgången till arbetskraft och förutsättningarna för konkurrenskraft

–

stöder social harmoni

–

skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion och för boende till ett skäligt pris

–

motsvarar megatrenderna inom boende i framtiden (t.ex. ekologiskt boende, mångsidiga
boendekoncept såsom gruppboende eller boendeandelslag)

Bevarande av ett ekologiskt nätverk och god tillgänglighet från bostadsområdena

Trafik


Med utvecklingsbilden stärker man sammanjämkningen av markanvändningen och trafiken och
stöder sig på principerna i Helsingforsregionens och Västra Nylands plan för trafikarrangemang



Man befrämjar hållbara sätt att röra sig



4.4

–

Man stöder förutsättningarna för användningen av spår- och kollektivtrafik och stärker
Kyrkslätts aktiva roll i utvecklingen av Helsingforsregionens kollektivtrafik

–

Man befrämjar förutsättningarna för cykel- och gångtrafik

Man anvisar fungerande trafikförbindelser med tanke på invånarnas och näringslivets behov
(vardagens smidighet; fungerande och trygga resekedjor av god kvalitet)
–

Utveckling av kommunens interna kollektivtrafik

–

Utveckling av infartsparkering och koppling av tätortsområden till spårtrafiken

Service


Tillgången till offentlig och kommersiell service stöds genom utveckling av Kyrkslätts tre centrum:
–

Kommuncentrum (också det regionala dvs. västra Nylands servicecentrum)

–

Masaby (östra Kyrkslätts servicecentrum)

–

Veikkola (norra Kyrkslätts servicecentrum)



Jorvas och Ingvalsby-området utvecklas som område för kommersiell service och arbetsplatser



Man eftersträvar att bygga servicenätet i tätorterna och i deras närhet samt i samband med
tågbanans och andra viktiga kollektivtrafikförbindelsers och leders knutpunkter (målet är tillgång
till service också utan bil / oberoende av bil)



Vid utvecklingen av centra tar man befolkningens åldrande, förändringar i boendetrender samt
olika befolkningsgruppers servicebehov i beaktande



Utveckling av service i anslutning till grönområden och motionsservice



Utnyttjande av närheten till havet, sjöarna och kulturomgivningen i service och turism
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4.5

Näringsliv


Stärkande av Kyrkslätts serviceutbud och image som boningsort samt ökning av kommunens
attraktionskraft som placeringsort för nya företag



Höjning av arbetsplatssufficensen



Med lösningar inom markanvändning och trafik stöder man utvecklingen av näringslivet:
–

Säkerställande av ett tillräckligt och mångsidigt utbud inom företag och arbetsplatser för
olika branschers behov

–

Befämjande av utvecklingen inom kommersiell service så att en betydande del av den
dagliga servicen skaffas i hemkommunen

–

Stödjande av start-up-företags och andra innovativa småföretags placering i Kyrkslätt

–

Stärkande av Kyrkslätts kommuncentrums ställning som västra Nylands regionala
servicecentrum

–

Med tanke på utvecklingen av näringslivet är tyngdpunktsområdena:
–

Kommuncentrum

- Getberg

–

Masaby

- Jorvas

–

Veikkola

- Kantvik och Strömsby

–

Sundsberg

–

Dessutom förbereder man sig med utvecklingsbilden på överföringen av storindustrins
arbetsplatser tillbaka till Finland (deglobalisering) genom att utnyttja infrastruktur och
energinätverk på redan byggda områden

–

Stödjande av landsbygdsnäringar
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5 Innehållet i utvecklingsbilden för markanvändningen
5.1

Kyrkslätts zoner och principer för utveckling av dem

Som underlag för utarbetandet av utvecklingsbilden för markanvändningen bestämdes fyra olika slags
zoner. För varje zon fastställdes allmänna utvecklingsprinciper. Med hjälp av utvecklingsprinciperna styrs
utvecklingen av markanvändningen även i de områden som i själva utvecklingsbilden inte valts som
tillväxtområden.
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Bild 10: Zonindelning för markanvändningen i Kyrkslätt

5.1.1

Tillväxtzoner

Tillväxtzoner är områden till vilka huvuddelen av
bostads- och serviceproduktionsbehovet till följd
av befolkningsökningen samt
arbetsplatsområdena har anvisats i
utvecklingsbilden för markanvändningen.
Tillväxtzonerna stöder sig starkt på de regionala
trafikförbindelserna och i synnerhet på
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spårtrafiken (kustbanan och den eventuella framtida västerbanan/ESA-banan).
Kyrkslätts viktigaste tillväxtzon är kustbanans och Västerledens (stamväg 51) zon som stöder sig på
kustbanan, som utvecklas som en stadsbana, och i framtiden allt mer även på västmetron.
Tillväxtpotentialen i Västerbanans och Åboledens zon kommer att betonas särskilt om den eventuella
västerbanan byggs till Veikkola.

Principer för utveckling av markanvändningen i Västerbanans och Åboledens zon:







Förbättring av trafikförbindelserna i och med utvecklingen av Åboleden
Betoning av områdets särprägel i planläggningen (t.ex. sjöar, skogar, kulturmiljöer) och utveckling
och koncentrering av centrum
Veikkola som servicecentrum för den kommersiella och offentliga servicen i norra Kyrkslätt
Beredskap på den tilllväxt som görs möjligt av ESA-/västerbanan
Utveckling av natur- och idrottstjänsterna (Nouxporten)
Tryggande av grönförbindelserna från bostadsområdena till större grönområden

Principer för utveckling av markanvändningen i Kustbanans zon







Fortsättning av den kraftiga utvecklingen och koncentreringen av stationsområdena
(Kommuncentrum, Tolls, Jorvas, Masaby, Bobäck)
Centra med blandade funktioner (boende, arbetsplatser, tjänster)
Framsynt och högklassigt byggande av olika slags bostadsområden så att områdenas särprägel
förstärks (t.ex. Kantvik)
Tryggande av grönförbindelserna från bostadsområdena till större grönområden
Gröna tätorter och bättre stadsbild
Beredskap på den tillväxt som görs möjligt av en spårförbindelse till Sundsberg (Sundsbergs
potential)
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I tillväxtzonerna placerar sig huvuddelen av befolkningsökningen i centra enligt tabell 4.
Tabell 4. Placering av befolkningsökningen i tillväxtzonens centra

Centrum
Invånarantal 2010
Invånarantal 2040
Kommuncentrum med
15000
20000
närområden
Kantvik
2700
4700
Jorvas
900
3000
Masaby och Herrgårdsstranden
6000
11000
Sundsberg och Sarvvik
500
6000
Veikkola
5000
6200
Obs: Tillväxtpotentialen i områdena, särskilt i östra Kyrkslätt och Veikkola är betydligt större om de
spårtrafikförbindelser som planerats till områdena byggs. T.ex. i Sundsberg-Sarvvik finns det potential för
ca 15 000–20 000 invånare och i norra Kyrkslätt för ca 12 000–13 000 invånare. Potentialen i Masaby är
dessutom ca 15 000 invånare och i kommuncentrum med närområden 25 000 invånare.

5.1.2

Landsbygdszoner

Som landsbygdszoner anvisas områden som är
kulturmiljöer och som nu och i framtiden
huvudsakligen ligger utanför de kraftiga
förändringarna i markanvändningen. I områdena
bevaras goda verksamhetsförutsättningar i
synnerhet för jordbruk. Glesbebyggelse undviks
utanför byområdena.
Principer för utveckling av markanvändningen i
landsbygdszonen







Koncentrering av byggandet till de
befintliga byarna
Viktigt att värna om värdefulla
landskapsområden och byggda
kulturmiljöer samt att betona
värdeobjektens särdrag
Bevarande av enhetliga åkerområden för
jordbruk (möjligheter som
klimatförändringen medför: längre
vegetationsperiod, nya odlingsarter)
Möjigheter som medförs av
landsbygdsnäringarnas specialisering i
produkter och tjänster (t.ex. närodlad mat,
ekologisk mat, lantgårdsturism)
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I zonen ligger existerande eller potentiella objekt med möjlighet att utveckla turism, rekreation
eller fritidstjänster. Exempel på dessa är den byggda miljöns värdeobjekt, såsom herrgårdar, samt
friluftsområden och områden för fritidsfunktioner (t.ex. golfbanor och ridstall)
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5.1.3

Viktiga sammanhängande skogsområden

I utvecklingsbilden anvisas de regionalt värdefulla
sammanhängande skogsområdena i kommunen. Skogarna
utgör stommen i kommunens grönområdesnät och en
viktig del av regionens och kommunens ekologiska nät och
rekreationsnät.
Principer för utveckling av markanvändningen i zonen för
viktiga sammanhängande skogsområden:






5.1.4

Bevaras som stomme i kommunens/landskapets
grönområdesnät
Rekreationsbruk och betoning av skyddsvärden
Naturturism, tysta områden
Byggande i skogsområdena begränsat/ringa
I zonen ligger existerande eller potentiella objekt
med möjlighet att utveckla turism, rekreation eller
fritidstjänster. Utveckling av Meikoområdet och
utveckling av de existerande friluftsområdena kan
nämnas som exempel.

Noux

Meiko
Centralskogen

Porkala udd

Kust- och skärgårdszonen

De havsstrandsområden i Kyrkslätts kommun där nya
tillväxtområden inte anvisats hör i utvecklingsbilden till
kust- och skärgårdszonen. En utmaning med utvecklingen
av markanvändningen i kustzonen är splittrade
markägoförhållanden och zonens läge relativt långt borta
från servicen.
Principer för utveckling av markanvändningen i kust- och
skärgårdszonen:






Möjlighet att utveckla attraktiva objekt för
friluftsliv, rekreation och turism
Målet är att utveckla kommuninvånarnas
möjligheter till rekreationsbruk i området
Viktigt att utveckla förbindelserna från
bostadsområdena till de viktigaste rekreationsoch friluftsområdena
Området står utanför den kraftiga utvecklingen av
markanvändningen
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5.2

I zonen ligger existerande eller potentiella objekt med möjlighet att utveckla turism, rekreation
eller fritidstjänster, småbåtshamnen i Porkala havsby kan nämnas som exempel.
I Obbnäsområdet finns utvecklingspotential som ska beaktas på lång sikt.

Centrumnät och service

Kyrkslätts centrumnät år 2025 följer i huvudsak den nuvarande strukturen där centrumnätet består av tre
centrum:
-

-

Kommuncentrum förstärks i och med kompletterande byggande och tillbyggande och dess ställning
som ett regionalt servicecentrum i västra Nyland blir starkare. Kommuncentrum är Kyrkslätts mest
betydande koncentration av offentliga och privata tjänster.
Masaby är ett allt starkare områdescentrum i östra Kyrkslätt.
Veikkola är ett områdescentrum i norra Kyrkslätt.

Jorvas, Kantvik och Sundsberg utgör närservicecentrum med god tillgång till tjänster som anknyter till
boende samt eventuellt kommersiella tjänster. Sundsberg kan utvecklas till ett mångsidigare
servicecentrum under slutet av planeringsperioden för utvecklingbilden, om området får en spårförbindelse
och områdets invånarantal blir tillräckligt stort. I den närmare planeringen av Sundsberg ska situationen
efter år 2040 beaktas så att tätare stadsbebyggelse vid behov kan uppföras i de centrala områdena. Om
Sundsbergs servicecentrum blir verklighet tjänar den förutom den nya stadsdelen också bl.a. Sarvvik och
sydöstra Kyrkslätt. För att befolkningsökningspotentialen i Sundsberg ska realiseras krävs det betydande
satsningar på serviceinfrastruktur och produktion. Ingvalsporten utgör ett komplement till utbudet på
kommersiella tjänster i kommunen och förbättrar Kyrkslätts servicesufficiens.
Utvecklingsbilden för markanvändningen är en mycket allmän strategisk plan över de framtida
tyngdpunktsområdena för markanvändningen, och med hjälp av utvecklingsbildens planeringsprecision kan
placeringen av de s.k. statiska tjänsterna under de kommande decennierna fastställas. Statiska tjänster är
t.ex. högstadieskolor, hälsostationer och bibliotek. De nödvändigaste offentliga tjänsterna placeras i de fyra
centrumen i Kyrkslätts tillväxtzoner. Temat behandlas närmare i Kyrkslätts kommuns servicenätsutredning,
som blivit färdig våren 2014.
I ett arbete där man utrett det offentliga närservicenätets inverkningar på hållbar trafik (HRT 2011)
definieras som ett rskäligt tätt närservicenät med tanke på trafiken en situation där ett verksamhetsställe
tjänar ett område på 5–10 kvadratkilometer. Bedömt enligt dessa kriterier kan man konstatera att
Kyrkslätt, som har flera centra som blir tätare, tjänar invånarnas närservicebehov på ett bra sätt. Endast
Kantvik ligger längre borta från den egentliga centrumservicen, varför kollektivtrafikförbindelserna och
gång- och cykeltrafikförbindelserna mellan området och kommuncentrum ska tryggas
Dynamiska tjänster, dvs. närservice som är beroende av förändringar i bostadsområdenas
befolkningsunderlag och för vilka förändringar i markanvändningen har betydelse, ska granskas i
planeringen av områden som kompletteras/nya områden när man har närmare uppgifter om barnfamiljers
och äldre människors servicebehov samt den nuvarande serviceinfrastrukturens kapacitet.
I utvecklingsbilden ligger tyngdpunktsområdena för boendet nära servicen, vilket möjliggör en smidigare
vardag och mindre trafikbehov för invånarna. Nytt byggande koncentreras till stationsområden och
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centrum för att bl.a. närbutikernas verksamhetsmöjligheter blir bättre, om det i framtiden inte sker
omvälvande förändringar i dagligvaruhandelns verksamhetsstrukturer t.ex. i och med att näthandeln blir
vanligare. Ett allt starkare och med olika trafikmedel tillgängligt kommuncentrum akn konkurrera med
andra region- och kommuncentrum i Helsingforsregionen om placeringen av specialhandeln och övriga
privata tjänster.

5.3

Bosättning

I utvecklingsbilden koncentreras bosättningen kraftigt till tyngdpunktsområdena för utvecklingen av
markanvändningen. I alla centrum görs stadsstrukturen tätare och i synnerhet stationsområdena utvecklas
till täta, men gröna centrum. Utanför tyngdpunktsområdena finns det glesare småhusbebyggelse i byar. I
utvecklingsbilden har fyra byområden valts som bycentrum som utvecklas. I dessa byar är det möjligt att
utveckla vattentjänsterna och den övriga infrastrukturen så att det går att anvisa mer tillbyggande där än i
andra byar. Uppkomsten av glesbyggelse undviks genom att ny bebyggelse i landsbygden styrs till
byområdena.
I utvecklingsbildens bostadsområdesutbud utnyttjas Kyrkslätts indelning i flera zoner och områdenas
mångsidighet. Inom tyngdpunktsområdena för utveckling av markanvändningen varierar
bostadsområdestyperna från urban centrumbebyggelse via tätorters låghus och annat boende i bolagsform
till boende på egen tomt. En närmare
definiering av de olika områdenas
bostadstyper och karaktär sker i den
närmare planeringen av
markanvändningen. Bostadsområdenas
Stadsby i lugn
utveckling
särprägel härstammar från områdenas
särdrag, historia och natur.
By i utveckling
By i utveckling

Livskraftig
fungerande
landsbygd

By i utveckling

Koncentration av
särpräglade stadsbyar
inom goda förbindelser
Småstadsliknande grönt
från kommuncentrum och
tätt
huvudstadsregionen
centrum
i kraftig utveckling
Maritim
stadsby som stöder sig på
lokalhistoria

By i utveckling

Beredskap på en större
befolkningsökning än enligt
trendprognosen, en kraftig utveckling av
markanvändningen och kompletterande
byggande i stationsområdena skapar
förutsättningar att svara på behoven av
en bostadspolitik med gemensamt
ansvar i Helsingforsregionen (se
Genomförandeprogrammet för
markanvändning, boende och trafik i
Helsingforsregionen 2020 MBT 2020).
Bild 11. Kyrkslätts bostadsområdens profilering.

Strandområden i fritids- och rekreationsbruk
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5.3.1

Bostadsproduktion

I planläggningen och kommunens bostadsproduktion ska det skapas förutsättningar för mångsidiga
bostadstyper och boende till rimliga priser.
Bostadstypernas mångsidighet kan skapas t.ex. genom att planera bostäder med egen gård i den koncisa
stadsstrukturen, med kopplade stadssmåhus (townhouse), genom att förena boende i centren och
kommersiell service till samma byggnader eller kvarter osv. I bostadsproduktionen ska man också
förbereda sig på utvecklingsbehov som föranleds av befolkningens åldrande (livscykelboende 6).
Med bostadsproduktion till rimligt pris avses boendelösningar som till totalpriset är klart förmånligare än
den genomsnittliga prisnivån på nya bostäder i området. De mest betydande saker genom vilka det går att
inverka på kvadratmeterspriserna är bl.a. tryggande av tillgången till tillräcklig tomtmark genom
planläggning och justering av parkeringsnormerna så att antalet parkeringsplatser särskilt i
parkeringsanläggningar kan optimeras bl.a. med beaktande av kollektivtrafikförbindelserna.
Bostäderna till rimligt pris ska ses som en möjlighet att producera även ett mångsidigare bostadsutbud och
det finns inte endast en modell att göra det. Genom att producera s.k. halvfärdiga bostäder kan man skapa
förutsättningar för skäliga bostadskostnader och särskilt för inviduella boendelösningar. Ett exempel på
sådant här byggande är från loft-bostäderna i Arabiastranden i Helsingfors där en boende köpte en "rå"
lägenhet och själv byggde eller lät bygga finslipningen av lägenheten.
Dessutom ska bostadsproduktionen svara på megatrenderna inom framtidens boende, såsom ekologiskt
boende, diversifierade boendekoncept (förutom familjebostäder bostäder även för singlar och
specialgrupper, loft-bostäder), gruppbyggande. Även behovet av mindre bostäder i Helsingforsregionen
ökar för att det ska vara möjligt att svara på bostadsbehoven hos det växande antalet arbetstagare i
Helsingforsregionen. I praktiken betyder detta att det blir allt populärare att bygga flervåningshus. Förutom
som bostäder i flervåningshus kan små bostäder byggas också som bostäder med egen gårdsplan. 7

5.3.2

Visioner om bostadsområden och stadsrum

Nedan presenteras visionsbilder av eventuellt framtida byggande i Kyrkslätt. Utvecklingsbildens vision är att
Kyrkslätt profilerar sig som en kommun som bygger ekologiskt och med hög kvalitet i allt byggande.
Kyrkslätt profilerar sig dessutom med sina "trädgårdsstadsdelar" (se sid. 22). På det sättet vore det möjligt
för Kyrkslätt att skapa en positiv image och skilja sig från de andra kranskommunerna. Kommuncentrum
och bycentrum koncentreras genom att bygga kompletterande på tomma tomter, bygga på tomternas
tomma områden samt undersöka möjligheten att höja affärsbyggnader i ett plan i kommuncentrum.
Visionsbilderna (s. 20-21) av ekologiskt byggande är grupperade enligt byggeffektivitet.
Bild 12, 13, 14 och 15 Visionsbilder av olika ekologiska boendeformer i framtidens Kyrkslätt (s. 20-21).

6
7

Livscykelboende = livslångt boende
se t.ex. http://yksiopuutarhassa.fi/
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VISIONSBILDER: EKOLOGISKT FLERVÅNINGSBYGGANDE

Kommun
centrum

Övriga
centra

Tätorter

Byar

Tätorter

Byar

VISIONSBILDER: KONCIST OCH LÅGT BOSTADSBYGGANDE

Kommun

Övriga

UTVECKLINGSBILD FÖR MARKANVÄNDNINGEN I KYRKSLÄTT24

centrum

centra

VISIONSBILDER: EKOLOGISKT SMÅHUSBOENDE I BOLAGSFORM

Kommun
centrum

Övriga
centra

Tätorter

VISIONSBILDER: EKOLOGISKT SMÅHUSBOENDE
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Byar

Kommun
centrum

Övriga
centra

Tätorter
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Byar

Kantvikområdet utvecklas till en havsnära småstad som profilerar sig som en egen sorts boplats i Kyrkslätt.

Bild 16. I idéplanen för Kantvikstranden utvecklas området till ett koncist, havsnära centrum (Olaste, Lasse, 2014).

Kommuncentrum och andra tillväxtcentra utvecklas till stadscentra som man kan promenera i. Med detta
avses bl.a. att kompletterande byggande av centren och köjningen av stadsbilden planeras särskilt med
iakttagande av fotgängare och cyklister.
-

Områdena genomförs så att de verkliga gångavstånden är korta bl.a. med kvarterskonstruktioner
som möjliggör många alternativa gångrutter
Gatubredderna genomförs så att det är lätt att korsa gatorna
Körhastigheterna och andra trafiksystem planeras så att trafikljus huvudsakligen inte behövs
Korsningarna av gatorna huvudsakligen på gatuplanet, inte broar eller tunnlar som försvårar
rörligheten (med undantag av kraftigt trafikerade vägar)
En blandad stadsstruktur där servicen och boende finns i samma kvarter eller på gångavstånd
(koncis stadsstruktur) skapar förutsättningar för bevarande/genomförande av närservice
Trivsel och fotgängaromgivningens behaglighet ska utöver trygghetsaspekterna tas i beaktande i
planeringen.

I centren och särskilt i kommuncentrum ska man planera gröna stadsutrymmen, gatumiljöer och
grönområden. Centrumområdenas närmiljöer utvecklas som "trädgårdsstadsdelar". Detta betyder att
områdena ska innefatta mycket grönt: grönområden, parkaktiga gatumiljöer och gårdar. Från
bostadsområdena ska det finnas goda förbindelser till mer omfattande grönområden.
Trädgårdsstadsdelens byggnadsstock kan bestå av småhus eller låga flervåningshus, på byggnadernas
gårdar lämnas utrymme för växtlighet. Också ett koncist stadsområde kan till sin natur vara trädgårdsaktigt.
Ett exempel på det är Trä-Vallgård i Helsingfors där områdeseffektiviteten är 0,52.
På skogsaktiga åsområden kan man också genomföra gröna skogsbetonade stadsdelar, där skogsnaturen
bevaras på gårds- och grönområden och där riklig växtlighet är typisk.
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5.3.3

Stränder som bostadsområde och i invånarnas rekreationsbruk

I utvecklingsbilden har man anvisat områden längs stranden i Esboviken och Kantvik och vid insjöar där
strandområdena utvecklas för boende- och rekreationsbruk. Avsikten är att betona Kyrkslätts läge vid havet
och höja profilen som sjöområde i områdena norr om kommuncentrum i Kyrkslätt samt möjliggöra bättre
tillgänglighet till stränderna. Strandområdena som ska utvecklas ska till skäliga kostnader kunna anslutas till
det befintliga vägnätet, kollektivtrafikrutterna och kommunaltekniska nät.
Kyrkslätts havsnärhet betonas och havskustens användningsmöjligheter särks i de nya bostadsområdena i
Kantvik, Sundsberg och Sarvvik. På områdena kan man undersöka möjligheterna för havsnära boende och
också rekreationsmöjligheterna på havsstränderna ska tas i beaktande vid noggrannare planering. Ifall
garnisonen drar sig tillbaka är Obbnäsområdet ett potentiellt havsnära bostadsområde.
Utöver strandområdena på kartan som föreslås ska utvecklas för boende och rekreation finns det skäl att
undersöka utnyttjande av havskustområdena från Långvik till Porkala med iakttagande av
utgångspunkterna för dessa områden.
Man kan anvisa strandområdena vid sjöar som ska utvecklas för rekreationsbruk särskilt för invånarna i
närområdena och också planläggningsmöjligheterna gällande strandtomterna kan undersökas.

5.4

Markanvändning och trafik

Utvecklingsplanen för markanvändningen har uppgjorts genom att sammanjämka de strategiska riktlinjerna
för utvecklingen av markanvändningen och trafiksystemen. Kyrkslätts tillgänglighet via landsväg samt hur
intressant kommunen är som boplats och placeringsort för företag förbättrades då stamväg 51 byggdes om
till motorväg ända till kommuncentrum. Vägtrafikens utvecklingsbehov under de kommande åren är
framför allt förbättring av vägförbindelsens funktionsduglighet mellan kommuncentrum och Veikkola,
tryggande av servicenivån och trafiksäkerheten på Åboleden mellan Veikkola och Ring III, bullerskydd i
Veikkola samt den planskilda anslutningen i Palojärvi. För Ring III:s del är Kyrkslätts mål att utveckla vägen
till motorväg under 2020-talet.
Inom kollektivtrafiken innebär kommunens övergång till trafik som beställs av HRT och kommunens
möjligheter att påverka ruttplaneringen att människors möjligheter att röra sig förenklas.8 Kollektivtrafiken
stöder sig under den närmaste framtiden på busstrafik och närtrafik på kustbanan. Befrämjandet av
användningen av kollektivtrafik fortsätter under de närmaste åren också genom utveckling av
infartsparkering och bytesplatser. Vid sidan av kommuncentrum har infartsparkering genomförts i Tolls,
Masaby, Sarvvik och Veikkola. Mer infartsparkering kommer bl.a. till kommuncentrum, Tolls och Jorvas.
Med utvecklingsbilden befrämjar man hållbara sätt att röra sig genom att koppla tätortsområden som ska
utvecklas till spårtrafiken och genom att utnyttja byggmöjligheterna i stationsområdena. Som tillväxtgrund
för markanvändningen har man valt de nuvarande kollektivtrafiklederna och där särskilt de befintliga
tätorterna och stationsområdena som ska utvecklas längs spårtrafiken. Genom att koncentrera dem kan
man öka invånarmängden och på det sättet stöda användningen av spårtrafik och annan kollektivtrafik.
Koncentrering av samhällsstrukturen förbättrar förutsättningarna för ordnande av kollektivtrafik och

8

HRT = Helsingforsregionens trafik
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minskar på det sättet utrymmesproblemen med fordonstrafiken, som befolkningsökningen i
Helsingforsregionen förorsakar.
Förutsättningarna för cykling och gång förbättras i en koncis samhällsstruktur då boende och service
placeras nära varandra (se också 5.3.2). Gång- och cykelförbindelser utvecklas bl.a. med små
kostnadseffektiva projekt inom trafikintrastrukturen på metropolområdet enligt Helsingforsregionens
trafiksystemplan (HLJ 2011). I västra Nylands trafiksystemplan har man dessutom anvisat ett regionalt
huvudnät för cykling, till vilket också förbindelser i Kyrkslätt hör. I utvecklingsbilden har viktiga
cykelförbindelser inom kommunen eller regionalt anvisats för avsnitten Esbo - kommuncentrum - Sjundeå,
kommuncentrum - Kantvik, Köklax - Lappböle - Veikkola och Veikkola - Nummela.
Genomförande av utvecklingsbilden för markanvändningen har förstärkts så att tillväxten styrs till zonerna
för kustbanan som ska utvecklas och bustrafiken. Detta svarar mot HLJ 2011:s målsättningsmässiga
utvecklingsstig för spårnätet, där man fram till år 2020 genomför Esbo stadsbana från Alberga till Esbo
centrum. Projektet är mycket viktigt för Kyrkslätt. Under åren 2021 - 2035 är det möjligt att Esbo - Histabanan genomförs och efter år 2035 borde tilläggsspåren för Kyrkslätt - Sjundeå genomföras samt
spårförbindelse från Stensvik till Jorvas.

5.5

Grönområden

I utvecklingsbilden för markanvändningen består kommunens grönområdesnät av tre omfattande enhetliga
skogsområden (Meiko, Porkala udd och Noux), Centralskogen samt grönförbindelser som förenar dessa
med varandra. I en noggrannare markanvändningsplan ska man ta stommarna för grönområdessystemen
som presenteras i utvecklingsbilden i beaktande och trygga förbindelser från bostadsområdena till dessa
mer omfattande grönområden. De viktiga enhetliga skogsområden som anvisas i utvecklingsbilden bevaras
huvudsakligen obebyggda.
I en noggrannare planering ska man trygga förbindelserna från bostadsområdena till större grönområden,
enkel tillgång till grönområdena inifrån bostadsområdena samt tillräckliga och högklassiga grön- och
rekreationsförbindelser samt grönområden inom bostadsområdena. Närheten till naturen är en av
Kyrkslätts viktigare attraktionsfaktorer och då tätortsområdena koncentreras ökar betydelsen av
grönförbindelser inom bostadsområdena och närgrönområden (parker och tätortsskog). Vid utvecklingen
av områdena i Kantvik, Sundsberg och Sarvvik är det också möjligt att utveckla rekreationsmöjligheterna av
stränderna och möjliggöra invånarnas tillgång till havet. I Esbovikens omgivning fortsätter man att
genomföra en friluftsrutt längs havsstranden från Esbosidan också på Kyrkslättsidan.
Utöver rekreationsbruk är de grönförbindelser som anvisats i strukturmodellen viktiga också med tanke på
ekologin. Tillräckligt breda och enhetliga grönförbindelser är viktiga för djurens vandringsrutter i en
stadsstruktur som blir mer koncentrerad. Bevarande av grönförbindelser är viktigt också med tanke på hur
viltet rör sig och jakt.
Rekreationsmöjligheterna på Porkala udd ska i mån av möjlighet förbättras. Det kan genomföras t.ex.
genom att anvisa nya markområden för rekreationsbruk och genom att öka möjligheterna att ta sig till
stranden samt friluftsrutterna på området. På området ska man också utveckla skyltningen på det
nuvarande rekreationsområdena (skyltningen till området och inom området). Rekreationsanvändningen
av Meikoområdet utökas genom utveckling av områdets friluftsrutter, med iakttagande av områdets
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naturskyddsmässiga värden och bevarandet av dem. Noux är redan nu ett regionalt betydande
rekreationsområde. Nouxportens utvecklingspotential ökar då västbanan / ESA-banan genomförs.

5.6

Arbetsplatsområden

I nuläget är kommuncentrum, Masaby, Jorvas, Kantvik och Veikkola de mest centrala arbetsplatsområdena
i Kyrkslätt. Garnisonen i Obbnäs är också en betydande arbetsgivare. I utvecklingsbilden förstärks
kommuncentrum, Masaby och Veikkola med kompletterande byggande vilket skapar förutsättningar också
för en ökning i antalet arbetsplatser, särskilt inom service. Arbetsplatsområden utanför centren som ska
utvecklas är:
•
•
•
•
•

Jorvas: service, teknologi, affärer som kräver stort utrymme (Ingvalsporten), innovationsmiljöer
Masaby: service Utöver dessa utgör Geodetiska institutet en lokal innovationsmiljö.
Kantvik-Strömsby: hamn/båtservice, industri
Getberg: industri och företagsverksamhet som kräver stort utrymme
Veikkolaporten: affärer och företagsverksamhet, styrande av trafikströmmarna på Åboleden in till
området

Även om arbetsplatserna inom landsbygdsnäringar och primärproduktion är relativt små stöder man dem
bl.a. genom att styra byggandet till områden utanför de enhetliga åkerområdena. Bevarande av vidsträckta
enhetliga åkerområden inom jordbruket möjliggör en fortsatt livskraftig odlingsverksamhet i Kyrkslätt. Till
följd av klimatförändringen kan man på Kyrkslätts breddgrader eventuellt få två skördar i året i slutet av
århundradet (se t.ex. www.ilmasto-opas.fi). Bevarandet av landsbygdens livskraft skapar förutsättningar för
specialisering och för att i framtiden svara mot en ökande efterfrågan på ekologisk och närproducerad
matproduktion i närheten av Helsingfors och metropolområdet och med utnyttjande av efterfrågan hos ett
stort kundantal. I Kyrkslätts landsbygszoner är det möjligt att utveckla också service i anslutning till
jordbruket (jordbruksturism, jordbrukstorg, ritt m.m.).
Vid sidan av de s.k. traditionella arbetsplatsområdena har Kyrkslätt potential att fortsättningsvis
vidareutveckla service inom rekreation, friluft och turism särskilt i södra Kyrkslätt (golf, båtliv, havet,
slalom) samt i insjö-Kyrkslätt (friluftsturism och rekreation) och i norra Kyrkslätt (Nouxporten).
Som mål för utvecklingsbilden ställdes höjning av Kyrkslätts arbetsplatssufficens till 65 % år 2040. Detta
innebär ca 6500 nya arbetsplatser som placeras i Kyrkslätt utöver de nuvarande 11 000 arbetsplatserna.
Man reserverar tillräckliga områden vid planläggningen av arbetsplatsområden och centra för utveckling av
näringslivet och med kommunens näringslivspolitik befrämjar man företags och andra sysselsättande
aktörers placering i Kyrkslätt. Vid den noggrannare planeringen av centra bör man också utreda behoven
inom distansarbete bl.a. i anslutning till gemensamma utrymmen och dataförbindelser. Dessutom ska man
undersöka huruvida områdena kring huvudlederna och banorna lämpar sig som reservområden för
arbetsplatsområden (t.ex. utnyttjande av konstruktioner som bullerskydd) vi planläggningen.
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5.7

Karta över utvecklingsbilden

I kartan över utvecklingsbilden har man sammanställt Kyrkslätts zon och de mest centrala faktorerna på
basis av temagranskningen inom MALPE (markanvändning, boende, trafik, service, näringsliv) utgående
från vilka man utvecklar markanvändningen i Kyrkslätt fram till år 2040.
Beteckningarna på kartan över utvecklingsbilden är symboliska och ska inte tolkas som
områdesreserveringar.
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Bild 17. Förklaringar gällande beteckningar i kartan över utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrkslätt.
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Bild 18. Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040
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Sammandrag av utvecklingsbilden:
•
•
•
•
•
•

•
•

Enligt utvecklingsbilden har Kyrslätt år 2040 ca 57 000 invånare och ca 17 500 arbetsplatser, varvid
kommunens arbetsplatssufficens stiger från nuvarande 60 % till ca 65 %.
Tillväxten har styrts till att i första hand komplettera den befintliga tätortsstrukturen med betoning
på centrala och östra Kyrkslätt och längs kustbanans zon.
Samhällsstrukturen enligt utvecklingsbilden är enhetlig, koncis och ekonomisk. Med den förstärker
man kommunens nuvarande servicecentra.
Med kraftig utveckling av stationsområdena stöder man kollektivtrafiken, gång och cykling
Man skapar förutsättningar för mångsidig bostadsproduktion samt boende till skäligt pris
Omfattande områdeshelheter som är värdefulla med tanke på sina kultur- och naturvärden
bevaras. Glesbygdsboende styrs till byområden som med tanke på samhälsstrukturen är
fördelaktiga eller i närheten av kollektivtrafikleder
I norra och östra Kyrkslätt ska man på lång sikt förbereda sig på nya spårtrafikförbindelser
Kyrkslätts placering vid kusten betonas och möjligheterna att ta sig till stranden ökas genom att
stärka områdena Kantvik, Sundsberg och Sarvvik som en del av den nuvarande samhällsstrukturen.
Man eftersträvar att få strandområden på längre avstånd i aktivare rekreationsbruk bland invånare
och turister.

Kyrkslätts starka sidor i Helsingforsregionen är goda förbindelser till Helsingfors och annorstädes inom
metropolområdet, mångsidig natur, slagkraftig landsbygd, egenartad kulturhistoria samt livskraftiga centra.
I detta arbete eftersträvar man att framhäva Kyrkslätts starka sidor genom att utveckla de olika områdena i
Kyrkslätt genom att betona deras egna styrkor. Identifiering av zoner hjälper vid utvecklingen av
kommunens noggrannare markanvändningsplanering av varje område på ett lämpligt sätt. Också inom
zonerna ska man i den noggrannare planeringen av markanvändningen eftersträva att betona områdenas
egna styrkor. I och med genomförandet av utvecklingsbilden utvecklas Kyrkslätt till en ännu mångsidigare
tillväxtkommun som erbjuder olika boendemöjligheter, stark egen service och många arbetsplatser.
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6 Genomförande av utvecklingsbilden
6.1

Skeden för genomförande

Genomförande av utvecklingsbilden för markanvändningen baserar sig i det första skedet på integrering av
den befintliga samhällsstrukturen och kompletterande byggande. Utvecklingsbilden stöder sig på den
befintliga infrastrukturen och vägförbindelser under planering. Genom att hålla sig till den nuvarande
strukturen och komplettera den besinningsfullt (stationsområdena och Kantvik i det första skedet)
förminskar man Kyrkslätts kolfotspår, stävjar klimatförändringen och befrämjar tillgången till service och
ordnande av den. Med utveckling av centra förnyar och förbättrar man stadsbilden och ökar centrens
attraktivitet. Genom att utnyttja den nuvarande strukturen uppnår Kyrkslätt också samhällsekonomiska
inbesparingar jämfört med en situation då en ökningen i markanvändningen grundar sig på öppnande och
genomförande av nya områden.
I utvecklingsbildens andra skede finns det skäl att förbereda sig på de möjligheter som utvecklingen av
spårtrafiken medför genom avsevärd effektivering av markanvändningen i Veikkola (som en del av
västbanan Esbo-Hista-Veikkola-Nummela-Lojo) och Sundsberg. Sundsbergsområdet kan fortsätta att
utvecklas med stöd av infartstrafik till metron i Stensvik.

6.2

Åtgärder för genomförande

Utvecklingsbilden för markanvändningen är en strategisk plan för en fungerande, hållbar och attraktiv
samhällsstruktur i Kyrkslätt. Genomförande av utvecklingsbilden förutsätter noggrannare fortsatt planering
och gemensamma åtgärder av olika aktörer.
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Genomförande avutvecklingsbilden förutsätter följande åtgärder:

•

Delgeneralplanering av områden och objekt, detaljplanering och annan planering i
enlighet med planläggningsprogrammet

•

Utnyttjande och inledning av separata projekt på kommunnivå, t.ex.
o arkitekturpolitiskt program
o klimatpolitiskt program
o bostadspolitiskt program
o grönområdesstrategi / -plan
o servicenätplan och program för serviceproduktion
o näringslivsstrategi
o kartläggning av möjligheterna till regional energiförsörjning, närenergi och
förnybar energi

•

Marknadsföring av områden och objekt och aktivering av aktörer (t.ex. företagare
och markägare)

•

Iakttagande av utvecklingsbilden i markpolitik och markanskaffning

•

Planering och befrämjande av trafikprojekt (utveckling av kustbanan, befrämjande
av västbanan / ESA-banan, förlängning av metron västerut, förbättring av
Åboleden, förbindelser för gång- och cykeltrafik)

•

Intressebevakning på regional, landskaps- och riksomfattande nivå
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