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Projektet ligger på nuvarande Gillobacka vårdanstalt 
och på terrängen i dess närområde vid Gamla Kustvä-
gen samt i zonen mellan Bredberget och Jorvas. Områ-
dets markägare, Helsingfors stad, har meddelat att 
anstaltens verksamhet sannolikt läggs ner år 2018. 

Projektets mål är att verkställa en betydande mängd 
boende så att det mer eff ektiva boendet placeras i det 
område för off entlig service som anvisas i delgeneralpla-
nen för första skedet av Kommuncentrum, invid Gamla 
Kustvägen och en ny ringaktig förbindelse. Också ser-
vicebehovet i kommunen beaktas då planen upprättas. 
Gamla Kustvägen är en stamlinje för busstrafi ken. Vid 
planeringen för markanvändningen av Bredbergets och 
Jorvas område beaktas.

Planläggningen av området gör det möjligt att ta i bruk 
det nya bostadsområdet i Gruvböle väster om Gillobac-
ka, då det första skedet av den ringaktiga förbindelsen 
(Gamla Kustvägen–Gesterbyvägen) byggs norr om 
kommuncentret av den nya korsningen som verkställs 
på Gamla Kustvägen. På lång sikt strävar man efter 
att styra en betydande mängd fordonstrafi k och även 
bussturer via den nya gatan från kommuncentrets 
nordliga bostadsområden till Jorvas tåghållplats och 
Jorvasportens planskilda anslutning på Västerleden.

Vid korsningsområdet på Gamla Kustvägen är det mö-
jligt att placera ett daghem, en närbutik och aff ärslo-
kaler för företag. Det är möjligt att utveckla korsnin-
gsområdet med tanke på funktionen och stadsbilden 
på en central plats, vilket förutsätter att området byg-
gs högklassigt. 
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Preliminär avgränsning



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan, etapp
1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

rojektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. Genom det uppdateras markanvändningen i Kyrks-
lätts generalplan 2020. Om på området genomförs en 
betydande mängd bostadsbyggande, befrämjar det 
genomförandet av kommunens MBT-avtal.   

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befi ntliga kommunal-
tekniska nät och på ett lätt tillgängligt område. Visser-
ligen fordrar det betydande nybyggandet som eftersträ-
vas för området byggande av ny kommunalteknik på 
området där servicenivån inom kollektivtrafi ken är god. 
Korsningsområdet mellan Gamla Kustvägen och den nya 
ringaktiga förbindelsen ska planeras så att markanvänd-
ningspotentialen för första etappen av delgeneralplan 
för kommuncentrum beaktas.

Projektets markägarsynvinkel och 
näringslivspolitiska dimension
Projektet är inte i första hand näringspolitisk, men nya 
invånare har en positiv inverkan på att Jorvas station-
sområde och servicen i Masaby aff ärscentrum blir må-
ngsidigare. Under projektet undersöks bl.a. förutsätt-
ningarna för genomförande av daghem och närbutik i 
området, och om de anses motiverade kan det uppstå 
tiotals nya arbetsplatser.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
Projektets naturvärden har utretts och sådana fi nns inte 
på området. Tyngdpunkten i planeringen av området lig-
ger på genomförandet av en högklassig stadsbild.

Bedömning av projektets betydelse
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Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Kommunen ska befrämja verkställandet av den nya rin-
gaktiga förbindelsen från Jorvas till Gesterby område 
norr om kommuncentret, för en betydligt stor del av 
fordonstrafi ken från invånarna i de nordliga delarna av 
kommuncentret ska fås att fl ytta sig till ovannämnda 
förbindelse. Så kan det förutspådda antalet rusningar i 
aff ärscentret minskas. Å andra sidan borde en tillräcklig 
mängd boende verkställas vid den nya ringaktiga förbin-
delsen som anvisas i delgeneralplanen för första etappen 
av Kommuncentrum för att möjliggöra en funktionell 
kollektivtrafi k. 
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