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1 INLEDNING
Kyrkslätt kommun ingår i Helsingforsregionen och står inför stora för-
ändringar. Under de senaste hundra åren har Kyrkslätt genomgått en 
genomgripande förändring från landsortssocken till ett modernt stads-
liknande samhälle. Förändringarna i samhället accelererar och blir mera 
komplicerade. Globaliseringen samt samhälls- och miljöutmaningarna 
placerar både beslutsfattare och planläggare i centrum av en fortgåen-
de värdediskussion. Nya teknologiska innovationer och verkningssätt 
försöker i sin tur erbjuda redskap för planering av en friskare livsmiljö 
och för att avhjälpa störningsmoment.

Kyrkslätts huvudnäringar var ännu för hundra år sen fi ske, jordbruk och 
trädgårdsodling. Produkterna fördes till storfurstendömets huvudstad 
till försäljning med tåg på den nya järnvägen, som hade byggts år 1903. 
Kyrkslätt bibehöll sin ställning som populärt sommarviste bland helsing-
forsarna tack vare sin naturmiljö och även tack vare herrgårdsromanti-
ken. Efter fortsättningskriget var Finland tvunget att år 1944 arrendera 
Porkalaområdet till Sovjetunionen som fl ottbas, och lokalbefolkningen 
evakuerades från ett stort område. Efter det att Porkalaområdet åter-
lämnades år 1956 påbörjades en kraftig tillväxt av näringslivet i Kyrk-
slätt och fl ere betydande arbetsgivare etablerade sig i området, såsom 
Finska Socker Ab. Försvarsmakten etablerade sig i Obbnäs och ham-
nen i Kantvik utvecklades. Invånarantalet ökade och andelen fi nsksprå-
kiga blev större. 

Principerna för modern stadsplanering betonade på 60-talet genomför-
ande av trafi knät och nya förstäder inom Helsingfors infl uensområde. 
Förstäder enligt detta nya tänkesätt planerades vid Esboviken och 
Pickalaviken. Planerna genomfördes emellertid inte. Kyrkslätt föränd-
rades kraftigt ännu på 1970-talet, när nya industrianläggningar etable-
rade sig i kommunen. Av den tidens produktionsanläggningar är Oy 
LM Ericsson Ab och Fibox Oy i Jorvas fortfarande i drift. Områdena 
vid kustbanan, stamväg 51 och Ring III på vardera sidan av Esboviken 
var igen föremål för områdesbyggandets intresse i slutet av 1970-ta-
let. Området längs stamvägen sågs som ett framtida livskraftigt indu-
stri- och arbetsplatsområde. Trots det beslutades enbart om att suc-

1 Inledning

cessivt utveckla Masaby som både bostads- och arbetsplatsområde. 
Byggandet av Herrgårdsstrandens bostadsområde öster om Masaby 
påbörjades först på 2000-talet. I övrigt är Esbovikens västra strand på 
Kyrkslättsidan praktiskt taget obebyggd, men stadsutvecklingen sätter 
hela tiden större press på utbyggnad av området. 

Invånarantalet i Kyrkslätt var ca 34 000 år 2006 och väntas stiga kraf-
tigt. Enligt Nylands kommuners befolkningsplan skulle invånarantalet 
år 2025 vara ca 46 000 och år 2030 till och med 60 000 (Kommungrup-
pen fyrlingarna – planrapport). Jorvas- Ingvalsbyområdet ses som ett 
potentiellt tillväxtområde i kommunen, när stamväg 51 skall byggas ut 
till motorväg och insikten om att spårtrafi ken erbjuder ett energiekono-
miskt och effektivt färdmedel ökar. 

Utvecklingsbilden för Jorvas – Ingvalsby arbetsplatsområde har som 
centralt mål att öka självförsörjningsgraden avseende arbetsplatser i 
Kyrkslätt och genomföra kommunens viktigaste koncentration av ar-
betsplatser, som erbjuder ett även regionalt betydande område för sto-
ra enheter inom detaljhandeln och en attraktiv miljö för service. Enligt 
Nylands landskapsplan skulle stora enheter för dagligvaruförsäljning 
emellertid inte tillåtas i området. Övriga centrala mål är t.ex. ökat bo-
ende, att värna om miljöns mångsidighet samt att dra nytta av trivseln 
och den lokala landsortsmiljön på en kulturell nivå. Ovannämnda mål är 
delvis motstridiga och områdets miljö är splittrad, vilket sätter gränser 
för planeringen. 

Planeringen av planområdets markanvändning och trafi k styrs av ett 
fl ertal miljövärden och miljöförutsättningar. Avgränsningen av arbets-
plats- och affärsområdena påverkas av redan förverkligade bostadsom-
råden, naturvärden och naturskyddsområden, terrängens omväxlande 
topografi , närheten till vattendrag samt utbyggd kommunalteknik med 
naturgas-, fjärrvärme- och matarledningar för avlopp. I arbetet skall 
beaktas överordnade planers styrande verkan t.ex. med avseende på 
ekologiska korridorer. Arbetet styrs dessutom av övriga uppgjorda pla-
ner, såsom gällande detaljplaner, vägplanen för stamväg 51 och om-
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rådesreserveringsplanen för Ring III, samt lokalisering av dithörande 
landskapsbroar. Även markägarnas åsikter påverkar planeringen. Ett 
privat markinnehav kan innebära en begränsning av områdets exploa-
teringsgrad. På de anordnade seminarierna gavs prioritet åt ökat bo-
ende i området, vilket för sin del påverkar planeringen av arbetsplats-
områdenas karaktär och omfattning. 

Utvecklingsbilden har delats in efter tidshorisont i utvecklingsbild 2025 
och utvecklingsvision 2040. När kommunfullmäktige har godkänt ut-
vecklingsbilden för Jorvas och Ingvalsby, fortsätter arbetet med att 
upprätta en delgeneralplan på basen av utvecklingsbild 2025. Samti-
digt förbinder man sig – åtminstone i teorin – att förbereda sig även 
för att på lång sikt genomföra visionen för år 2040. Utvecklingsbilden 
svarar mot målen, som sattes upp i det projektprogram som uppgjor-
des under arbetets gång, och som är i enlighet med programmet för 
deltagande och bedömning, så att de gjorda områdesreserveringarna 
för utrymmeskrävande handel är tillräckliga fram till år 2020. Området 
har ett utmärkt läge med avseende på logistik, och lämpar sig t.ex. för 
byggnadsmaterial-, trädgårds-, fritids och inredningsaffärer. Dessutom 
rekommenderas en ökning av trafi kservice och byggandet av kontors-
utrymmen i området. Det centrala åkerfältet söder om stamvägen är 
”reservområde” i utvecklingsbilden och där kan möjligen i framtiden 
placeras företagsverksamhet, kontorslokaler, ämbetsverkstjänster, 
kommunala tjänster eller varför inte någon del av en lämplig läroanstalt 
med tillhörande campus. 

Även boende kan komma ifråga för reservområdet, varvid fl era fakto-
rer som påverkar trivsel och social gemenskap skall beaktas. Sådana 
faktorer är bl.a. fordonstrafi kens störningar, markgrundens lämplighet 
för byggande, gynnsamma vädersträck och ett förmånligt mikroklimat. 
Boendet utvecklas i de gynnsamma vädersträckena i närheten av na-
turmiljön i områden dit trafi kens störningar inte når. Stränder och områ-
dena utmed motorvägen bebyggs inte med bostäder. Kompletterande 
bostadsbyggande lokaliseras till områden där nuvarande markanvänd-
ning inte ändras. Området kan inrymma 3000 – 5000 nya invånare fram 
till år 2040.

1 Inledning

I arbetsgruppen ingick sektorchef Ewa Forstén, kommuningenjör Matti 
Paavola, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, näringslivschef Jouko Lah-
tinen, miljöplanerare Merja Puromies, trafi kplaneringsingenjör Hanna 
Koivukari och planearkitekt Asta Tirkkonen från Kyrkslätt kommun.

På WSP Finland Oy svarade arkitekt Petri Saarikoski, DI Björn Silf-
verberg, pol.mag. Jani Päivänen, arkitekt Ilona Mansikka och ingenjör, 
lanskapsarkitektstuderande Marjo Saukkonen för arbetet.
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2 Utgångspunkter och mål

2 UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅL

2.1 Framtidens utmaningar

Näringsliv och service

När sysselsättningen inom basindustrin minskar går utvecklingen i Fin-
land, liksom i det övriga Europa, mot ett servicesamhälle som i allt hö-
gre grad får stå för välstånd och sysselsättning. Tillämpningar av ny 
teknologi för oss dessutom i ett allt snabbare tempo mot ett kunskaps- 
och innovationssamhälle. Det är inte troligt att det längre kommer att 
grundas nya stora basindustrianläggningar. Däremot kommer bl.a. in-
formation, produktutveckling och miljöteknologi att få större betydelse 
parallellt med utmaningarna i ett pluralistiskt servicesamhälle. På grund 
av Helsingforsregionens tillväxt kommer byggandet i området att vara 
intensivt de närmaste årtiondena, vilket även förutsätter nya innovatio-
ner inom samhällsplanering och –byggande. En utmaning är bl.a. en 
ekoeffektiv utvecklingsverksamhet, som är baserad på byggande, miljö 
och nya energilösningar. I Jorvasområdet anvisas en reserv för att möta 
de krav som en framtida företagspark, utbildning eller produktutveckling 
ställer. Den nuvarande företagsverksamheten bör dock utvecklas för att 
säkra arbetsplatserna i området och skapa verksamhetsförutsättningar 
för mångsidig företagsverksamhet i liten och medelstor skala. 

Specialhandeln växer i Finland och tillväxten verkar inte avta, trots att 
konsumtionen även har konsekvenser som är skadliga för miljön. Hem-
teknik och heminredning är branscher som växer oavbrutet. Särskilt i 
den utrymmeskrävande handeln och fritidshandeln tillkommer ständigt 
nytt utbud och nya branschkoncentrationer byggs upp i områden med 
hög befolkningstillväxt. Av köpkraften i Kyrkslätt rinner ca en tredjedel 
eller 65 milj. € ut ur kommunen. Av uppköpen inom den utrymmeskrä-
vande handeln förläggs 40 % utanför kommunen och inredningshan-
delns andel av detta är över hälften. Även inom mode- och bilhandeln 
är överfl yttningarna stora. Tilläggsbyggande inom dessa branscher är 
därför möjligt i Kyrkslätt. Detaljhandelns utrymmesbehov i södra Kyrk-

slätt förutspås vara 35 000-70 000 m²vy utanför kommuncentrum år 
2020. 

Närservice förekommer i Jorvasområdet i liten utsträckning. Service-
utbudet, med bl.a. utbildning och dagligvaruförsäljning, har utvecklats 
kraftigt främst i kommuncentrumet och även i Masaby. I Jorvas fi nns 
daghem, men inte skolor och inte dagligvaruaffärer. I samband med bo-
stads- och arbetsplatsområdets utveckling bör man på lång sikt förbe-
reda för ett tillräckligt utbud närservice och även för byggandet av kom-
munal service (skola, servicecentrum). Ovanstående uppgifter baserar 
sig på utredningen ”Jorvaksen ja Inkilän työpaikka-alueen kehityskuva, 
kaupalliset palvelut, Tuomas Santasalo Ky, 2007”.

Arbetsplatser

En viktig strategisk utgångspunkt för Kyrkslätt är att göra näringslivets 
struktur mångsidigare och därigenom skapa nya arbetstillfällen i kom-
munen. Målet är att markant öka självförsörjningsgraden avseende ar-
betsplatser och minska behovet av pendling, vilket skulle få positiva 
effekter för bl.a. många barnfamiljer. Inom planområdet fi nns för närva-
rande (år 2007) litet över 1000 arbetsplatser. Enligt utvecklingsbilden 
2025 får området ca 1500-3000 nya arbetsplatser och motsvarande 
500-1000 nya arbetsplatser enligt utvecklingsvisionen 2040.  

Boende

Invånarantalet i Kyrkslätt är för närvarande ca 34 000 och tillväxten 
förutspås vara kraftig, så att Kyrkslätt år 2025 redan skulle ha 46 000 
invånare. 

I Jorvas – Ingvalsby marknadsområde bor för närvarande 180 000 in-
vånare och prognosen för år 2020 är 234 000 invånare. Inom Kyrkslätt 
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2 Utgångspunkter och mål

koncentreras befolkningstillväxten i hög grad till kommunens södra de-
lar. En del av Jorvas – Ingvalsby området passar för boende. Boen-
det stöds av ett trafi knät under utveckling, järnvägsförbindelse och allt 
bättre vägförbindelser. Naturen erbjuder utmärkta och trivsamma lägen 
för bostäder i utkanten av området. Problemet är att riksvägen och den 
ökande trafi ken samtidigt begränsar utvecklingen av boendet och triv-
seln i de allra centralaste områdena. I boendets utveckling bör beaktas 
redan genomfört småskaligt boende, lokalhistoria, skönhetsvärden och 
de möjligheter miljövärdena ger. 

I planområdet bor för närvarande (år 2007) litet över 1000 invånare. 
Enligt utvecklingsbilden 2025 får området ca 2500-3000 nya invånare 
och motsvarande ytterligare 500-2000 nya invånare enligt utvecklings-
visionen 2040.

Miljö

Att bevara en mångformig naturmiljö samt djur- och växtarter är nuförti-
den ett centralt och globalt lagstyrt mål. Det är särskilt betydelsefullt att 
bevara värdefulla områden i de växande stadscentrumens infl uensom-
råden, där t.ex. rekreationstrycket ökar i de allt mindre fria områdena. 
En inventering av värdefulla naturområden och Naturaområden som 
skall bevaras har utförts i planområdet. De viktigaste landskapsbildele-
menten i området utgörs av den öppna ådalen i Sundet och Finnträsket 
med omgivande gamla skogar.

Trafi k

Tillväxten av trafi ken sker inom alla sektorer. Fordonstrafi ken ökar mest 
i framtiden, trots att Kyrkslätt kommun stöder användning av kollektiv-
trafi k och spårtrafi k. I Jorvasområdet stöds trafi klösningarna av befi nt-
liga leder och bl.a. spårtrafi ken, som är det mest energiekonomiska 
trafi kslaget. Vid uppgörande av visioner för Kyrkslätts trafi klösningar 
bör Esbo stads beslut om en förlängning av metron västerut beaktas. 

Byggnad vid stamväg 51, fastighet nr 2:13 Tallbacka
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2.2 Riksomfattande mål för
områdesanvändning
De riksomfattande målen för markanvändning bör beaktas i planlägg-
ningen. I detta område är de mest centrala målen:

- Utnyttja och utveckla befi ntliga strukturer och trafi knät genom att 
skapa en mera sammanhängande samhällsstruktur och en kvalitativt 
bättre livsmiljö.
- Expansionsriktningar för samhällsstrukturen bör väljas så, att områ-
den för arbetsplatser och boende kan tillgodogöra sig spårtrafi kens och 
den övriga kollektivtrafi kens möjligheter.

Kyrkslätts stora möjlighet ligger i att utnyttja spårtrafi ken. Det är fören-
ligt med principerna för en hållbar utveckling att koncentrera bosättning 
och arbetsplatser i närheten av stationerna. Kyrkslätts utvecklingsmöj-
ligheter är unika i Helsingforsregionen på grund av den färdiga järn-
vägsförbindelsen, i synnerhet som områdena vid stationerna och ut-
med banan för närvarande inte är särskilt effektivt utbyggda. 

2.3 Förutsättningar på landskapsnivå
Västra Nylands kommuner och Nylands förbund har upprättat en ut-
vecklingsbild för markanvändningen i regionen för år 2030. Kyrkslätt 
kommuncentrum anges som urbant centrum, och Jorvas och Ingvalsby 
ingår i dess infl uensområde. Området skall utvecklas för urbant boen-
de, mångsidig offentlig och kommersiell service och en koncentration 
av arbetsplatser. Figur uppe till höger. 

Nylands landskapsplan styr generalplanearbetet. Till stor del är pla-
nområdet angett som område för centrumfunktioner. Stamväg 51 och 
Ring III anges som motorleder och i området vid deras korsning kan en 
stor detaljhandelsenhet av regional betydelse placeras. Beteckningen 
behov av grönförbindelse står för bl.a. viltstråk från södra Kyrkslätt norr-
ut. Denna beteckning var ett av skälen till att utvecklingen av området 
påbörjades. Områdena med gammal skog vid Finnträsk har betecknats 
som Naturaområden. Utdrag ur landskapsplanen nere till höger.

Utvecklingsbild för markanvändningen i Västra Nyland, kartutdrag.

Utdrag ur Nylands landskapsplan, kartbild.

KM
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2.4 Kyrkslätts och regionens strategiska
planering
Kommungruppen Fyrlingarna (Kyrkslätt, Vichtis, Hyvinge och Sibbo)  
utarbetade rapporten ”Markanvändning, trafi k och boende: de nuva-
rande strategierna och utveckling av samarbetet inom Helsingforsre-
gionen” år 2006. I rapporten beskrivs kommunernas strategiska rikt-
linjer för framtiden. En av dessa är Kyrkslätts uppskattning av mål för 
invånarantalet år 2030 (60 000 invånare). Tillväxten styrs i huvudsak 
till områden längs kustbanan och stamväg 51. Även Veikkola antas få 
en jämn tillväxt. I rapporten betonas betydelsen av att delgeneralplaner 
upprättas. Regionalt betydande handelsverksamhet föreslås i området 
vid anslutningen mellan stamväg 51 och Ring III. I planområdet fi nns 
redan företagsverksamhet och det utvecklas som ett av Kyrkslätts vik-
tigaste arbetsplatsområden (fi gur uppe till höger).

Invånarantalet i Huvudstadsregionen och dess kranskommuner torde 
fram till år 2050 öka från nuvarande 1,3 miljoner till 2,0 miljoner. Tillväx-
ten är betydande men byggandet växer relativt sett mera, eftersom bl.a. 
boytan per person blir större och närmar sig västeuropeisk standard. 
En relativt betydande del av befolkningsökningen förutspås äga rum i 
kranskommunerna, och en av de mest betydande tillväxtkommunerna 
skulle vara Kyrkslätt. Framtidsforskning, principerna för en hållbar till-
växt och de europeiska metropolernas inbördes konkurrens ingår i allt 
högre grad som element i Helsingforsområdets regionplanering – där-
för utlystes en internationell idétävling under namnet ”Greater Helsinki 
Vision 2050” i slutet av år 2006 för att ta fram en vision och utvecklings-
strategi för områdets markanvändning. Tävlingen omfattar fjorton kom-
muner i området. Tävlingens resultat offentligggörs i slutet av år 2007.

Utvecklingsmål och strategier för markanvändning, boende och trafi k, kartutdrag.

Metropolområdets viktigaste utvecklingszoner enligt Nylands landskapsplan. Källa: 
Nylands förbund och tävlingsprogram för Greater Helsinki Vision 2050.



KYRKSLÄTTS KOMMUN  -  WSP FINLAND OY 2007

UTVECKLINGSBILD FÖR JORVAS OCH INGVALSBY ARBETSPLATSOMRÅDE

9

2.5 Långsiktig utvecklingsvision för östra 
Kyrkslätt
Huvudstadsregionens spårtrafi klösningar i västlig riktning, stadsbanans 
utbyggnad från Esbo centrum till Kyrkslätts centrum samt en eventu-
ell framtida utbyggnad av metron från Esboviken via Sundsberg och 
Finnsby till Jorvas, skulle sammantaget utveckla Jorvas station till en 
betydande knutpunkt för spårtrafi ken. Dessa projekt förutsätter emel-
lertid en bred samhällelig diskussion och frågan kunde lösas t.ex. i en 
strategisk generalplan för Kyrkslätt, där målåret kunde vara 2050. En 
målsättning som stöder metroalternativet skulle kunna leda till att om-
rådena nära de nya metrostationerna i Sundsberg och Finnsby sam-
manlagt skulle få 25 000 – 30 000 nya invånare. Därtill skulle Jorvas 
– Ingvalsby-området nära den nuvarande tågstationen få ca 6000 nya 
invånare. Antalet arbetsplatser skulle på motsvarande sätt kunna öka 
till 3500, eller tre gånger så många som i dag.

Visionskarta.  Kyrkslätt kommun år 2050.

2 Utgångspunkter och mål
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2 Utgångspunkter och mål

2.6 Kyrkslätts generalplan 2020
I Kyrkslätts generalplan 2020 (fi gur 4), som har vunnit laga kraft, är del-
generalplaneområdet betecknat som område för företagsverksamhet 
och boende (PT, AP ja A-1). Till planområdet hör dessutom jord- och 
skogsbruksdominerade områden (M). Även fl era naturskyddsområden 
(SL) ligger i området eller i dess närhet.  

Den största skillnaden mellan landskapsplanen och generalplanen är 
i området söder om stamväg 51. I generalplanen är området till stora 
delar även betecknat som jord- och skogsbruksdominerade områden 
medan motsvarande område i landskapsplanen har beteckningen 
område för tätortsfunktioner. Landskapsplanens markanvändning är 
riktgivande vid upprättande av delgeneralplan och vid lokalisering av 
olika verksamheter, och ger därmed en ny utgångspunkt för planlägg-
ningen.

Området söder om Jorvas station är i generalplanen huvudsakligen re-
serverat för företagsverksamhet och till en liten del reserverat för bo-
ende. Beteckningen område för tätortsfunktioner i landskapsplanen ger 
även möjlighet att placera bostäder i området. 
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2 Utgångspunkter och mål

2.7 Utvecklingsbildens planeringsmål

Utvecklingsbilden planeringsmål presenterades i programmet för delta-
gande och bedömning:

Utvecklingsbilden baserar sig på ett brett samråd mellan betydande 
intressegrupper och kommunens beslutsfattare. I planeringens inled-
ningsskede ordnades seminarier för näringslivets representanter och 
kommunfullmäktige. Målsättningarna utreddes även med intervjuer. 
Dessutom utreddes målsättningarna hos markägarna och invånarna i 
området. 

De mest centrala målen är att förbättra näringslivets och företagsverk-
samhetens förutsättningar, att förbättra områdets attraktion och att di-
versifi era tjänsteutbudet samt att stärka Kyrkslätts regionala ställning 
och att höja självförsörjningsgraden avseende arbetsplatser. Avsikten 
är att göra området till ett centrum för regional detaljhandel och till ett 
trivsamt service- och arbetsplatsområde. Även områdets möjligheter till 
utveckling avseende boende och fritid beaktas i planeringen.

Miljöförhållanden beaktas i utvecklingsbilden så, att området gestaltas 
med en särpräglad miljö och en livs- och arbetsmiljö i mänsklig skala, 
som invånarna och områdets användare skulle uppleva som trivsam 
och rik på sociala impulser och upplevelser.

Andra teman är samhällelighet, trygghet, tillgänglighet samt värnande 
om det historiska perspektivet och kulturhistoriska värden. Målet är att 
även skapa en för området karakteristisk profi l, som gör att det skiljer 
sig från Helsingforsregionens övriga motsvarande service- och arbets-
platscentrum.

Intervjuer med representanter för handel samt markägare och företaga-
re ingår i arbetet med utvecklingsbilden. Under arbetets gång bestäms 
bl.a. dimensionerna för handeln och i vilka områden boende, näringsliv, 
rekreation, skydd samt jord- och skogsbruk skall utvecklas. Ett centralt 
tema är genomförande i etapper och samplanering av markanvändning 
och trafi k. 

 

Ingvalsby planskilda korsning, utblick västerut.

Skiss från idefasen, Ingvalsby planskilda korsning.

Skiss över Lahdesjärvi arbetsplatsområde ( Tammerfors stad, 
WSP Finland Ab ).
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3 Nuläge

3 NULÄGE

3.1 Nuläge 2006 i planområdet

Näringsliv
I området fi nns sammanlagt ca 1100 arbetsplatser. De största arbets-
givarna är Oy LM Ericsson Ab (800 arbetsplatser) och Fibox Oy (120 
arbetsplatser). Dessutom är ca 30 företag verksamma i Oy LM Ericsson 
Ab:s utrymmen (100 arbetsplatser). I området bedrivs även jord- och 
skogsbruk.

Service
Närservicen i området är obetydlig. Vid stamväg 51 håller Oy Shell Ab 
en servicestation, som upphör med sin verksamhet när motorvägen 
byggs. Servicestationen erbjuder bränsle, kioskartiklar och på varda-
garna kafétjänster. I servicestationens omedelbara närhet i den s.k. 
”Jorvastriangeln” ligger Kyrkslätt kommuns brandverk, en del av de tek-
niska kontoren, bl.a. vattenförsörjningsverket, och Puutarhaliike Rei-
man Oy. Den kommersiella och offentliga servicen har koncentrerats till 
kommuncentrumet och till Masaby.

Fyra daghem är verksamma i närområdet. De skolor, som ligger när-
mast Jorvas station, fi nns i Masaby (avstånd 2 km) och i Hindersby 
(avstånd ca 3 km). På motsvarande sätt fi nns de närmaste dagligvaru- 
och hälsotjänsterna i Masaby (avstånd 2-3 km) och i kommuncentrumet 
(avstånd ca 5 km).  I stationens omedelbara närhet uppe på en backe 
ligger en ortodox kyrka och ett kloster.

Boende
I planområdet fi nns för närvarande något över tusen invånare. Boendet 
är av glesbygdstyp och norr om samt utmed järnvägen av bykaraktär. 
Byggnadsbeståndet är relativt glest trots närheten till Jorvas station. I 
området fi nns några gamla gårdscentrum. I strandområdet vid Finn-
träsk fi nns några gårdar. Vid den norra stranden fi nns några tomter med 
egen strand. Boende förekommer även i stamväg 51:s och Ring III:s 
utvidgnings- och störningsområden.

Miljö och landskap
Områdets centrala landskapselement utgörs av Sundets dalgång med 
omgivande odlingslandskap, som uppstått i den krosszon i bergrunden, 
som går i sydvästlig – nordostlig riktning. De skogbeklädda bergryg-
garna som omger det öppna landskapsrummet avgränsar tydligt det 
öppna området. Topografi n är omväxlande och småskalig. I området 
fi nns fl era inventerade värdefulla naturobjekt, t.ex. området med gam-
mal skog vid Finnträsk, som är ett Natura 2000-område. Myrarna vid 
Sundet och Gillobackaträsket är viktiga våtmarker. I området fi nns även 
fl era skogsområden med fl ygekorrar. 

Det fi nns fl era värdefulla objekt i den byggda miljön i området, gamla 
gårdscentra, träbyggnaderna vid järnvägen, den gamla kasernen och 
kvarnen. I omgivningen fi nns spår av områden som röjts för bl.a. sam-
hällstekniska ändamål; område för matarledning för avlopp, fjärrvärme-
ledningar och gasledningar

Trafi k
Jorvas station kan anses ligga i planområdets funktionella mittpunkt. 
År 2006 hade den 27 tågavgångar på vardagar till Helsingfors via Esbo 
centrum (restid ca 42 min.) och 25 till Kyrkslätt centrum (restid några 
minuter). Stationen har två spårpar.

Planområdet ligger mellan stamväg 51 (Hangö/Jorvasvägen), Ring III 
och Masabyvägen (Gamla Kungsvägen), och har därför med avseende 
på logistik ett attraktivt läge för företagsverksamhet och handel. 

En led för lättrafi k går längs Gamla Kustvägen i riktning dels mot kyrk-
slätt centrum och dels mot Masaby. En lättrafi kbro korsar Jorvasvägen. 
Bussturer går för närvarande både längs Gamla Kustvägen och stam-
väg 51. I samband med motorvägsbygget anläggs hållplatser av hög 
klass vid stamvägen.
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4 Utvecklingsbild

4 UTVECKLINGSBILD

4.1 Planprocess

Program för deltagande och bedömning

Ett program för deltagande och bedömning upprättades för att styra 
planläggningen. Planen godkändes av kommunstyrelsen på hösten 
2006. 

Utgångspunkter

Utgångspunkterna har utretts med en bred genomgång av utrednings- 
och planmaterial, granskning av kartor samt upprättande av invente-
ringsunderlag i form av geografi sk information. Under arbetes gång 
hölls sju dokumenterade möten. Byggnaderna i området har fotografe-
rats. Terrängbesök gjordes vid tre olika tillfällen.

Markägarenkät

Programmet för deltagande och bedömning skickades tillsammans 
med ett särskilt enkätformulär och kartor till 180 markägare. Samman-
lagt returnerades 68 skriftliga svar. Svaren har påverkat upprättande av 
utvecklingsbild 2025 för de centrala delarna av området så, att området
söder om stamväg 51 föreslås utgöra en reserv, som bevaras för fram-
tida expansionsbehov.  Den framtida användningen av dessa områden 
är skisserad i utvecklingsvisionen 2040.

Utvecklingsbildalternativ

Två preliminära alternativ utarbetades för bedömning och behandling i 
seminarier. Alternativen är daterade 21.11.2006. Alternativen presente-
rades både på arbetsgruppmöten och på de båda seminarierna. Beslu-
tades att alternativen utvecklas etappvis. Utvecklingsbilden baseras till 
stor del på dessa preliminära alternativ.

Seminarier

Till seminariet för intressegrupper i Masaby 21.11.2006 inbjöds planom-
rådets viktiga markägare, företagare och övriga aktörer, myndighetsre-
presentanter från kommunen, Nylands miljöcentral, Nylands förbund 
och vägförvaltningen samt representanter för byggföretag och fastig-
hetsutvecklare. Projektets målsättning, interaktiva planprocess och tid-
tabell presenterades vid seminariet. Det omfattande privata markägan-
det sågs som en utmaning, eftersom kommunen inte har nämnvärda 
markinnehav i planeringsområdet. Miljön kring Ingvalsby planskilda an-
slutning innebär utmaningar för utvecklingen av handelsområdet, delvis 
på grund av förekomsten av fl ygekorrar i området. Kort sagt: ju större 
trafi kfl öden i området, desto svårare att på detaljnivå åstadkomma en 
trivsam boendemiljö. Utmaningarna att genomföra ett attraktivt område, 
som upplevs som angenämt, är alltså stora, särskilt eftersom nya han-
delscentra förutsätter ett logiskt trafi knät för att fungera och högklassig 
arkitektur för att skilja sig från andra centra.

Seminariet med kommunfullmäktige hölls i Gesterby skolcentrum 
12.12.2006. En del av fullmäktige ser området som en del av metro-
polområdet som utvecklas snabbt, medan andra understöder en mera 
måttfull utveckling där markägarnas synpunkter respekteras. Vid semi-
nariet underströks vikten av en rask utveckling i etapper, men så att en 
del av området bevaras som reserv för t.ex. en campusanläggning eller 
en företagspark, om sådana behov framkommer. Utökat boende paral-
lellt med handelstjänsternas utveckling betonades. Dessutom bör man 
förhålla sig fördomsfritt till hur området kan genomföras.

På de följande sidorna visas på kartor utvecklingsobjekt i närområdet 
som en regional vision, samt målet för samordning av trafi ksystem och 
grönstråk.
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4.2 Alternativ
Vid utvecklingsbildseminariet presenterades två preliminära alternativ. 
Alternativen förbereddes i samarbete mellan kommunen och konsul-
ten. De eftersträvade medvetet en tillräcklig skillnad mellan alternativen 
för att få till stånd en fruktbar växelverkan på seminarierna, som hölls 
för intressegrupperna och kommunfullmäktige, och för att få tillräckliga 
rekommendationer och anvisningar för det fortsatta arbetet.

I det preliminära alternativet 1 föreslås att två olika arbetsplatsområden 
utvecklas. Landskapet och den byggda miljön i det mellanliggande om-
rådet skulle bevaras. Områden för arbetsplatser och handel föreslogs 
sammanlagt 77 ha med ca 154 000 m²vy, medan ökningen av bostads-
områden var måttliga ca 21 ha med 500 invånare. Ett problem sågs i 
att företagsområdena var separerade från varandra och den föreslagna 
nya ”ineffektiva” vägförbindelsen mellan dem kanske inte svarar mot 
framtida behov. En fördel ansågs vara att markägarnas önskemål be-
aktas och att kulturmiljön bevaras. Ett problem utgjorde i varje fall någ-
ra bostadshus inom bullerzonen. På stamvägens södra sida planeras 
inget bullerskydd, eftersom nuvarande invånarantal inte är tillräckligt. 
Önskemål framfördes om att stationsområdet utvecklas så, att statio-
nens trafi kpotential tillgodogörs.

I det preliminära alternativet 2 föreslås ett effektivare och mera sam-
manhängande område för arbetsplatser och handel på södra sidan av 
stamvägen. Områden för arbetsplatser och handel föreslogs samman-
lagt 90 ha med ca 180 000 m²vy, medan ökningen av bostadsområden 
var dubbelt så stor som i alternativ 1, eller ca 41 ha med 1000 invånare. 
En fördel ansågs vara stöd i landskapsplanens principer och företags-
områdenas större attraktion och reklamvärde bredvid stamvägen. Nack-
delar ansågs vara att alternativet går emot markägarnas önskemål och 
att kulturmiljön och landskapet genomgår en kraftigare förändring samt 
att några bostadsfastigheter hamnar i kläm mellan företagsområdena. 
Även här framfördes önskemål om att stationsområdet i högre grad 
skulle utvecklas så att stationens trafi kpotential tillgodogörs.

Med dessa utgångspunkter presenteras utvecklingsbilderna inte som 
alternativ utan som etapper i utvecklingen med tidshorisont 2025 res-
pektive 2040. Planområdet presenteras i ett större sammanhang så att 
bl.a. boendevolymen och kopplingen till närliggande områden bättre 
kan tolkas.

Preliminär utvecklingsbild 1

Preliminär utvecklingsbild     2

4 Utvecklingsbild
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4.3 Utvecklingsbild 2025

Hirsalavägen - Jorvasbågen - kvalitetskorridor

Den effektivare markanvändningen grundar sig på utvecklingen av en 
kvalitetskorridor utmed Hirsalavägen, den kommande planskilda an-
slutningen i Jorvas (stamväg 51) och Jorvasbågen, som slutar i det 
planerade lokalcentrumet vid Jorvas tågstation. Intill området ligger nu-
varande Oy LM Ericsson Ab samt ”Jorvastriangeln” som skall bli ett 
område med handel och servicestation.

En ”ö” för handel ”Ingvalsbyknuten”

Området vid Ingvalsby planskilda anslutning utvecklas till en attraktiv ”ö” 
för handel, företagsverksamhet och trafi kservice, ”Ingvalsbyknuten”. 

Arbetsplatser och service 2025

Sammanlagt ingår ca 70 ha nya företagsområden. Den s.k. ”Ingvalsby-
knutens” (områdena H,I,J,K på kartan) andel av detta är 40 ha och om 
det genomsnittliga exploateringstalet blir e=0,2 fås 80 000 m²vy. Res-
ten av det nya företagsområdet, eller 30 ha, ligger i området söder om 
Jorvas planskilda anslutning, i Jorvastriangeln och vid stationscentru-
met, och sammanlagd våningsyta är beroende på exploateringstal 50 
000 – 100 000 m²vy. Antalet arbetsplatser växlar mellan 1500 och 3000. 
Nedan beskrivs vilka slag av verksamheter som är tänkta att passa för 
de olika delområdena. Bokstäverna hänvisar till kartbild utvecklingsbild 
2025. Alla markanvändningsprojekt i området förutsätter detaljplane-
ring. 

A  Jorvas lokalcentrum – norra delen 4 ha

Område för centrumfunktioner mellan järnvägen och Gamla Strandvä-
gen. Området lämpar sig för boende samt centrummässiga affärs- och 
kontorskvarter med närservice. Affärsutrymmen med skyltfönster och 
ingångar placeras i gatunivå. 

B  Jorvas lokalcentrum – södra delen 4 ha

Jorvas stationsområde bör utvecklas som områdets lokalcentrum. Om-
rådet närmast banan utvecklas för dagligvaruhandel och närservice i 
gatunivå. Avsikten är att locka främst företag inom servicesektorn, som 
fungerar som skyltfönster mot banan. Tjänsterna skulle även kunna an-
vändas av byborna och ge upphov till ett riktigt lokalcentrum. Servicefö-
retagen skulle även stöda sig på den fördel spårtrafi ken ger – i centrum 
i fl ervåningshusens översta våningar skulle, allt efter efterfrågan, alter-
nativt placeras kontor, bostäder eller t.ex. inkvarteringsverksamhet. Mot 
Sundet placeras kontorslokaler eller bostäder där trivselvärdet i grön-
zonen längs bäcken tillgodogörs. I utvecklingen av bostadsområdena 
måste man vara beredd på att genomföra bullerskydd, antingen med 
tekniska lösningar i bostadskvarteren eller effektivare bullerskydd än 
planerat längs stamvägen. 

C  Jorvastriangeln 7 ha

Den s.k. ”Jorvastriangeln” utvecklas som ett område som avspeglar 
teknologi – d.v.s. att utvecklingsprincipen för området är t.ex. högklas-
sig arkitektur, eventuellt i teknoanda. I området skulle placeras bl.a. 
en servicestation med tillhörande affärsverksamhet samt i någon mån 
närservice för invånarna i byn i Jorvas. Där kan även placeras bilaffärer, 
bilservice och anslutande kontorslokaler. Området skall inte utvecklas 
som en terminal för godstrafi k. 

D  Källberget 3 ha

På grund av anslutningen mellan stamvägen och Hirsalavägen är man 
tvungen att riva ett bostadshus i området. Området utvecklas, som ett 
högklassigt område, för kontorslokaler, representations- eller restau-
rangservice samt inkvarteringservice. Området kommer att ha karaktä-
ren av ett landmärke. 

4 Utvecklingsbild 2025
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E  Hirsalavägen - Lill-Nägels 3 ha

Området utmed Hirsalavägen utvecklas som ett företagsområde bred-
vid Oy LM Ericssson Ab. Befi ntliga landskapsvärden kan utnyttjas. De 
fasader som vätter mot åkern eller vägen bör uppföras med en arkitek-
tur, som är på hög nivå. 

F,G  Hirsalavägen - Oy LM Ericsson Ab 7 ha

Expansionsområde för Oy LM Ericsson Ab.

H  Ingvalsbyknuten – södra delen 16 ha

Området på södra sidan av Ingvalsby planskilda anslutning reserveras 
för utrymmeskrävande handel. I den västra delen av området place-
ras mindre enheter, där de bättre passar in i skalan för den nuvarande 
miljön. I området kan placeras utrymmeskrävande handel såsom träd-
gårds-, bygg- och inredningsenheter. I den östra delen av området för-
bereds för en trafi kservicestation med ett läge som syns bra från Ring 
III.

I  Ingvalsbynuten – sydvästra delen 6 ha

Sydväst om Ingvalsby planskilda anslutning, alldeles invid anslutning-
en, placeras en handelsenhet i ett attraktivt och synligt läge med bra 
reklamvärde.  Trafi ken till området styrs till vägar som byggs söder och 
väster om området. När trafi kstörningarna tilltar måste man ge upp bo-
endet i området . Byggnaden är på grund av sitt läge, med avseende på 
reklamvärde och tillgänglighet, områdets viktigaste byggnad, och det är 
skäl att satsa resurser på arkitekturen. Eftersom byggnaden dessutom 
ligger i ett avskilt eget område bör den planeras som en helhet, d.v.s. 
området bör inte delas in i olika tomter. Området är även ett alternativ 
för trafi kservicestationen.

J  Ingvalsbyknuten – nordvästra delen 4 ha

Företagsverksamheten i det nordvästra området vid stamvägen kan 
bevaras, eller så kan området utvecklas. Områdets sebarhet är mycket 
god både från stamvägen och Ring III, och områdets reklamvärde kan 
därför utnyttjas. Fasader och reklamanordningar bör uppföras på ett 
sådant sätt att de motsvarar detta värde. 

K  Ingvalsbyknuten – nordöstra delen 15 ha
Området ansluter till område för planskild anslutning och stora näs-
tan obebodda skogsområden, och det lämpar sig därför för utrymmes-
krävande stora detaljhandelsenheter. Området bör med hjälp av bl.a. 
byggnadsplanering ges en enhetlig identitet. Fasader och gårdsplaner 
som vätter mot den ekologiska korridoren skall planeras så, att de pas-
sar in i miljö och landskap. För ökad attraktion och trivsel kan perso-
nalens utrymmen, restauranger och liknande kan vara öppna ut mot 
grönområdena.

4 Utvecklingsbild 2025

Skiss från idefasen, nytt företagsområde intill Hirsalavägen
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Handel

Tuomas Santasalo Ky 2007

4 Utvecklingsbild 2025
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Bostadsområden 2025

Enligt utvecklingsbilden kan 120 ha bostadsområden anvisas i om-
rådet. Detta motsvarar 2500-3000 nya invånare. Nära stationen kan 
fl ervåningshus placeras. Principen är att alla utvecklingsprojekt som 
genomförs i bostadsområden först detaljplaneras.

1  Jorvas by 66 ha

Jorvas by utvecklas som ett tätortsområde med centrumservice. Anta-
let nya invånare är ca 1400 och Invånarantalet mer än fördubblas.

2 Sundets dalgång - västra delen 5 ha

Tätortsboende förläggs till den östra delen av tätorten bredvid Sundet, 
där grönområdet vid bäcken och områdets lugn kan utnyttjas. Tillräck-
liga bullerskyddsåtgärder mot järnvägen bör anvisas. 250-500 nya in-
vånare.

3  Sundets dalgång – östra delen  och platån  8 ha

Området öster om Sundet och norr om stamvägen utvecklas i enlighet 
med generalplanen och utvidgas en aning mot nordost så, att den nya 
bebyggelsen placeras utmed Sundet norr om befi ntlig bosättning. Om-
rådena för kompletterande byggande ligger så att de inte nås av trafi k-
bullret. Området genomförs öster om den byggda naturgasledningen 
och en tillräcklig skyddszon lämnas mot Ring III. Nya invånare ca 200.

4  Finnträsket - Högberget  3 ha

I strandzonen vid Finnträsk fi nns befi ntlig bostadsbebyggelse i liten 
skala Området begränsar omfattningen av de nya arbetsplatsområde-
na. För att stöda befi ntlig bosättning anvisas kompletterande byggande 
i liten omfattning och skydd för trafi kbullret från stamvägen beaktas i 

områdets planering. Nya invånare ca 50. 

5  Hirsalavägen - Storskogen  31 ha

Söder om stamvägen placeras kompletterande småhusboende utmed 
Hirsalavägen nära golfbanan.  Området lämpar sig även för bl.a. lös-
ningar med fritidshus och fritidsandelar. Även företagens representa-
tions- och hyresbostäder kan placeras där. Fasaderna mot Hirsalavä-
gen är särskilt viktiga när det gäller att ge en positiv bild av området. 
Nya invånare ca. 350.

6  Lill- Nägels - gårdscentrum  

Föreslås att området söder om stamvägen med befi ntliga gårdscen-
trum och småhus samt åkerlandskap bevaras som det är.  I området till-
låts utveckling och underhåll av befi ntliga fastigheter, men nybyggande 
utan helhetsplanering bör begränsas. Området utgör ett slags reserv-
område för den regionalt betydande expansion av handel eller boende, 
som anges i landskapsplanen.

Stationscentret områdena A och B  8 ha

Ett effektiverat centrumboende förläggs på båda sidorna om järnvägen. 
Tillräckliga bullerskydd mot järnvägen förutsätts. Sammanlagt ca. 250-
500 nya invånare.

4 Utvecklingsbild 2025
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Rekreation 2025

Närrekreation och motionsspår

Området för den ekologiska korridoren norr om Finnträsk och stamvä-
gen utnyttjas för naturskydd och rekreation. I området anläggs en fri-
luftsled som en 10 km lång slinga så, att den är så barriärfri som möjligt. 
Områdets trivsel ökas av förefi ntliga naturvärden. Friluftsleden dras via 
de kommande landskapsbroarna.

Kulturmiljö 2025

Värden som lokal imagefaktor

Sju inventerade kulturhistoriskt värdefulla objekt fi nns i området: Jorvas 
kvarn, kvarnvillorna, en gammal järnvägsarbetarbostad, Mathildeberg, 
Torhem, Lill-Nägels gårdscentrum och Henriksro. Byggnaderna föreslås 
bli bevarade i de båda framtida utvecklingsskedena. Dessutom fi nns 
andra värdebyggnader i området, och bevarandet av dem övervägs 
och utreds noggrannare i delgeneralplanen. Planeringen av området 
vid Gamla Kustvägen (Kungsvägen) bör speciellt beakta den historiskt 
värdefulla miljö som vägen utgör.

Kvarnbyggnaden som är skyddad i Jorvas detaljplan

4 Utvecklingsbild 2025

Lill-Nägels  gårdscentrum
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Naturmiljö 2025

Natura-värden och vattenleder
Föreslås att de inventerade naturobjekten bevaras, utom området med 
källkärr öster om Ring III. Området är anvisat som deponi i vägplanen 
och som bebyggt område i utvecklingsbilden. Det har därför ingen bety-
delse för att berika skogsområdets mångformighet, och det blir svårt att 
bevara rådande vattenhushållning i området. Området ifråga är beteck-
nat som område för regionala stora detaljhandelsenheter i landskaps-
planen och som område för företagsverksamhet i generalplanen.

Man har strävat till att i utvecklingsbilden säkra de ekologiskt viktigaste 
förbindelserna. Genom planområdet går grönstråk, längs vilka bl.a. 
hjortdjur förfl yttar sig mellan kommunens södra och norra delar. Det är 
skäl att i fortsättningen noggrannare utreda var de ekologiska stråken 
går och att deras bredd är tillräcklig.

Landskapsbild 2025

Dialog mellan öppet och slutet landskap
Föreslås att den öppna ådalen i Sundet bevaras som det centrala 
landskapselementet och rekreationsområdet. Det öppna utrymmets 
avgränsning förstärks och utvecklas. Området runt Jorvas planskilda 
anslutning struktureras. Åkerområdet vid Lill-Nägels bevaras som öp-
pet fält. Finnträskområdet bevaras som ett skogbevuxet natur- och re-
kreationsområde.

Trafi k 2025

Samspel mellan spår- och vägtrafi k
Utvecklingsbilden stöder sig på vägplanen för stamväg 51 (färdigställd 
år 2005) och markreserveringsplanen för stamvägen och Ring III (fär-

Strand vid Finnträsk

4 Utvecklingsbild 2025
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digställd år 2004). I utvecklingsbilden föreslås dessutom att det utreds 
hur den i markreserveringsplanen upptagna Ingvalsby planskilda an-
slutning skulle fungera som fullständig planskild anslutning. Med ram-
per enbart i en riktning skulle den inte svara mot den föreslagna trafi k-
servicestationens framtida behov. En tunnel för fordonstrafi k föreslås 
under Ring III för att förena markanvändningen i den nordöstra sektorn 
(område K) med de övriga områdena för handel. Tunneln skulle avlasta 
trafi ken på huvudvägarna och den stöder lösningen i markreserverings-
planen. Dessutom utreds i fortsättningen en förbindelse över stamväg 
51 öster om Ingvalsby planskilda anslutning. Denna förbindelse skulle 
underlätta trafi ken mellan de olika sektorena i anslutningen. Förbindel-
sen är lättare att genomföra över stamvägen än under, när förbättrings-
arbetena är färdiga. En överfartsbro passar dessutom områdets topo-
grafi  bättre. 

En tunnel under kustbanan föreslås i det skede när bostadsområdet i 
Sundets strandområde söder om järnvägen genomförs. Tunneln betjä-
nar både fordons- och lättrafi k. 

En lokal vägförbindelse söder om stamvägen föreslås så, att den nya 
vägen dras i en sträckning runt det nuvarande bostadsområdet och 
längre söderut än generalplanens vägreservering.  Lättrafi kförbindelser 
från området ordnas till tågstationen och busshållplatserna samt säkras 
möjligheter för matartrafi k till t.ex. området vid tågstationen.

4 Utvecklingsbild 2025
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4 Utvecklingsbild 2040
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4.4 Utvecklingsvision 2040 
I utvecklingsplanen föreslås att en ändring av delgeneralplanen görs 
för det centrala delområdet söder om stamvägen när tiden är mogen 
och när förutsättningar för projektet existerar. Området genomförs med 
upprättande av detaljplan. Företagsområdena växer med 14 ha, vilket 
med exploateringstalet 0,2 gör det möjligt att bygga ytterligare 28 000 
m2vy våningsyta i områdena D,I och L. Ytan av bostadsområdena ökar 
med 16 ha och där kan placeras ca 500 invånare i områden med tät och 
låg småhusbebyggelse (140 tomter) eller alternativt ca 1000 invånare i 
områden med fl ervåningshus. Dessutom medger planerad bosättning i 
stationscentrumet och reservområdet ytterligare 1000 invånare. Varia-
tionsintervallet är alltså sammanlagt 500-2000 invånare.

Arbetsplats- och serviceområden 2040

Handel längs stamvägen  14 ha
I visionen förenas företagsområdena ”Hirsalaaxeln” och ”Ingvalsbyk-
nuten” söder om stamvägen. Söder om stamvägen byggs en ny gata, 
vars läge är attraktivt på grund av reklamvärdet. Avsikten är att särskilt 
handel, men även företagsverksamhet, skall koncentreras till gatan. 
Kasernbyggnaden, som skall skyddas, ingår i området för företags-
service.  Det är för tillfället svårt att ställa upp mål för utvecklingen, 
eftersom utvidgning av ett attraktivt handelscentrum är beroende av 
framtida eferfrågan, levnadssätt och livsvärden. Om området utvecklas 
för handel, bör speciell vikt läggas vid byggnadernas placering på det 
gamla åkerfältet och särskilt utmed stamvägen. De arkitektoniska kva-
litetskraven för byggnaderna kommer med största sannolikhet att yt-
terligare accentueras. När området utmed stamvägen byggs ut, skapas 
en ny fasad som avspeglar ett företagsområde i förnyelse. Antalet nya 
arbetsplatser torde bli ca 250-500.

Boende 2040

Lill-Nägels – effektivare markanvändning för boende 
16 ha
Områden utanför stamvägens bullerzon, där markgrunden är lämp-
lig för byggande, anvisas för kompletterande bostadsbyggande. Som 
områden för jämförelsevis effektivt byggande kan anvisas alternativt 
åkerfältet vid Lill-Nägels eller randskogarna. Utbyggnad som stöder sig 
på spårtrafi ken kan vara tät och låg samt stadsmässigt i stil med mäss-
bostadsområdet i Köklax, eller den kan vara aningen effektivare med 
stadsvillor eller fl ervåningshus. Bostadsbyggande i affärs- och företags-
områden upplevs nästan utan undantag som positivt och säkerhetsö-
kande.  Byggandet skall i alla fall vara effektivare än det nuvarande 
glesbygdsmässiga, med det skall anpassas efter den nuvarande miljön. 
Särskilt skall bevarandet för kommande generationer av den kulturellt 
värdefulla miljön i området övervägas, som en erinring om Kyrkslätts 
lokalkultur och historia. Lill-Nägels gårdscentrum med närmaste om-
givning och byggnader utgör den intressantaste gårdsmiljön i området. 
Obebyggda åkrar och närbelägna skogsområden kan utnyttjas för både 
naturskydd och rekreation. Antalet nya invånare torde bli ca 500-1000.

Tätare boende i stationscentrum 10 ha
Nuvarande bostäder ersätts med fl ervåningshus där det är möjligt .
Antalet nya invånare torde uppgå till ca 500.

4 Utvecklingsbild 2040

Skiss från idefasen, handel och företagsområde längs stamväg 51



KYRKSLÄTTS KOMMUN  -  WSP FINLAND OY 2007

UTVECKLINGSBILD FÖR JORVAS OCH INGVALSBY ARBETSPLATSOMRÅDE

28

Reservområdets möjligheter 2040

Campus – företagspark - seniorservice 7 ha
Utmed Hirsalavägen reserveras ett område för hittills okända verksam-
heter. Området lämpar sig för verksamhet i stil med kontor/produktut-
veckling, som inte stör boendet. I området kan placeras t.ex. en ut-
bildningsenhet om behov uppstår. Även kommunala tjänster, som t.ex. 
servicehus för seniorer eller motsvarande övrig verksamhet, kan lämpa 
sig för området. De nya byggnaderna vid Hirsalavägen och på intillig-
gande åkerfält bör planeras så att fasaderna är levande och av högklas-
sig arkitektur. Om reservområdet används för boende ger det utrymme 
för ca 500 invånare och ca 250-500 nya arbetsplatser.

Rekreation 2040

Närrekreationsaxel
De centralt belägna delarna av de vida åkerfälten söder om stamvägen 
utvecklas som ett trivsamt och lummigt halvöppet närrekreationsom-
råde.  Området genomförs högklassigt för olika verksamheter och be-
tjänar kommande arbetsplatser och boende.

Kulturmiljö 2040

Förändringar som utmaning
Det är möjligt att bevara de kulturellt och historiskt värdefulla lantgårds-
miljöerna och delvis även nuvarande bosättning i samhällsstrukturen, 
vilket gör att området bevarar sina historiska skikt. Området kan delvis 
bebyggas med fl ervåningshus eller stadsvillor för att ge rum för ett stör-
re antal invånare, men även för att kunna bevara och utnyttja centrala 
kulturvärden.

Naturmiljö 2040

Betydelsen ökar
Naturmiljön ändras från åkerområden till parker med växtlighet och fri-
områden för att öka artrikedomen. Byggnadskvarter placeras inte i vär-
defulla naturområden.  

Landskapsbild 2040

De centrala landskapselementen bevaras
Den öppna ådalen vid Sundet bevaras och utvecklas som ett centralt 
landskaps- och rekreationsområde. Lill-Nägels åkerområde får stryka 
på foten för boende, rekreation och arbetsplatser. Området runt Finn-
träsk bevaras som ett värdefullt skogbevuxet natur- och rekreations-
område.

Ändringar i trafi knätet 2040

Effektivare trafi klösningar
Ingvalsby planskilda anslutning byggs antingen i enlighet med mar-
kreserveringsplanen, eller som en fullständig planskild anslutning i en-
lighet med en plan som skall utredas i samband med upprättande av 
delgeneralplan. Stamvägens södra parallellväg byggs ut och byggan-
det av en ny lättrafi kbro över stamvägen halvvägs mellan Jorvas och 
Ingvalsby planskilda anslutningar möjliggörs. Vid projektering av denna 
bör behovet av specialtransporter beaktas. Möjligheterna att bygga en 
ny gata i Sundets dalgång norr om Fibox Oy, som förenar Sundets väs-
tra del med den östra, utreds. 

4 Utvecklingsbild 2040
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4.5 Indelning i etapper och ledning av plane-
rings- och genomförandeprocessen

Efterfrågan på kontorslokaler i Kyrkslätt har ökat under det nya årtusen-
dets första decennium. Utvecklingen och byggandet av delgeneralpla-
nområdet borde, med tanke på den kommersiella servicens utveckling 
i kommunen, påbörjas så snabbt som möjligt söder och nordost om 
anslutningen mellan stamvägen och Ring III samt i ”Jorvastriangeln”. 
En tänkbar utvecklingsmodell är att dela in området i mindre delområ-
den ( 3-5 st.) och för vart och ett bör utvecklas ett koncept för genom-
förande som baserar sig på partnerskap. En grupp partner kan bestå 
av bl.a. fastighetsförmedlare, fi nansiärer, framtida aktörer, byggföretag 
eller byggherrar, markägare och kommun. Genomförandet leds t.ex. 
utgående från initiativtagares utvecklingsåtgärder så, att det kommu-
nala deltagandet sker via deltagande i projektets olika genomförande-
skeden, t.ex. i upprättande av detaljplan i enlighet med generalplan, i 
beredning av markanvändningsavtal och i anläggande av kommunal-
teknik enligt gemensamt överenskomna principer. 

4 Utvecklingsbild 2040

Skiss från idefasen, Jorvastriangeln med High-Tech i form av handel och service-sta-
tion. 
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5 Slutord

5 SLUTORD

1) 
Utvecklingsbilden är utarbetad för två etapper. Den första etappen (Ut-
vecklingsbild 2025) ger grund för upprättande av delgeneralplan för 
området. Den andra (Utvecklingsvision 2040) presenterar en visionsut-
redning för framtiden. Båda etapperna kan samordnas.

2) 
Centrala områden för handel utvecklas som sammanhängande kvar-
ter eller områdeshelheter. I mera detaljerade utredningar utnyttjas bl.a. 
möjligheterna till central parkering och man strävar till att minimera 
användningen av bil inom området. I området placeras lämpliga verk-
samheter som funktionellt passar hop. Man satsar på kundmiljöns kva-
litet, fungerande trafi k, promenadstråk samt på byggnadsfasadernas 
arkitektur och uttrycksfullhet för att åstadkomma ett område för utrym-
meskrävande handel och arbetsplatser som är trivsammare än ett sed-
vanligt företagsområde. Området vid Jorvas station utvecklas som ett 
effektivt område för kontor, närservice och kultur.

3)
Boendet i området planeras tätare. Bredvid Jorvas station placeras som 
centrumbebyggelse bostadshus med högklassiga fasader samt butiker 
och service med skyltfönster i gatuplanet. I övriga områden anpassas 
bebyggelsens skala och stil till omgivningen. I framtiden övervägs även 
högklassiga och täta bostadsområden söder om stamvägen inom räck-
håll för kollektivtrafi kens tjänster. I området satsas på mångsidiga bo-
stadslösningar, bostads- och rekreationsområdenas karaktär samt på 
nätet av friluftsleder,

4)
Med tanke på markanvändning och fungerande trafi klösningar är det 
viktigt att stamvägens båda planskilda anslutningar byggs som fullstän-
diga anslutningar. Då är det möjligt att placera en trafi kservicestation i 
närheten av anslutningarna.

5)
De inventerade naturområden, som skall bevaras, har potential till för-
bättrade skydds- och rekreationsvärden samt särskilt till förbättrad triv-
sel. Skötsel- och användningsplaner av hög kvalitet måste upprättas 
för naturområdena för att de skall kunna utnyttjas fullt ut utan att deras 
naturvärden riskeras.

6)
Kvalitetsmålet för områdets utbyggnad bör ställas högt. De nya bygg-
naderna, som reser sig i landskapet, och de gamla, som restaureras, 
skall vara av hög kvalitet och gjorda med yrkesskicklighet. Även miljöp-
laneringen och byggnadernas arkitektur skall vara av hög kvalitet så att 
det i området uppstår ett handelscentrum, som svarar mot affärslivets 
målsättning, där landskapsvärdena ger trivsel och som kyrkslättborna 
kan vara stolta över. 

7)
Före utvecklingen av området påbörjas med genomförande av bygg-
projekt bör man fördomsfritt bekanta sig med inhemska och utländska 
lyckade projekt och lösningar för fastighetsägande.

 

Skiss från idefasen, Nordöstra hörnet av Ingvalsby-
knuten med affärscentrum ”Hästskon”.
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