
Östra Kyrkslätt

§€

Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet godkändes i samhällstekniska nämnden 18.2.2016 
(§ 14). Förändringen gäller området mellan Västerleden 
(stamväg 51) och Gamla Kustvägen, som är en del av 
området anvisat för centrumfunktioner i delgeneralpla-
nerna för Jorvas och Ingvalsby. På södra sidan av kus-
tbanan planeras en betydande servicekoncentration,
och på norra sidan anvisas förutom de åkerområden 
som hör till Gamla Kustvägens kulturlandskap också 
kompletterande bostadsbyggande. Jorvas tåghållplats, 
som ska förnyas, ligger i områdets omedelbara närhet. 

I fråga om servicen stöder sig Jorvas område för närva-
rande på kommuncentrum och Masaby, men i den nya 
servicekoncentrationen kommer det antagligen också 

tjänster för invånarna i närområdet, såsom en närbu-
tik. I Jorvastriangelns servicekoncentration får placeras 
en stor detaljhandelsenhet, vars byggrätt får vara hö-
gst 26 000 v-m2. Man strävar efter att dit koncentre-
ra mångsidig verksamhet såsom handel, tjänster och 
kontor. Planförslaget bereds då de nödvändiga allmän-
na planerna har blivit färdiga. 

Under projektet undersöks bl.a. trafi karrangemangen 
på området, behandlingen av dagvatten och rutten för 
Helsingforsregionens huvudcykelnät (PÄÄVE) dras upp 
genom planeringsområdet. Verkställandet av den nya 
servicekoncentrationen förorsakar sannolikt inte smi-
dighetsproblem vid Västerledens planskilda anslutnin-
gar.
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Flygbild

Jorvastriangeln

Beskrivning av projektet

Preliminär avgränsning



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Jorvas och Ingvalsby delgeneralplan

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Kommunen ordnade år 2011 en tomtöverlåtelsetävling 
om området Jorvastriangeln. Det vinnande förslaget up-
pgjordes av Lemminkäinen Talo Oy (år 2018 har bolaget 
fusionerats med YIT-koncernen), som kommunen har
förhandlat med om utvecklingen av området.

Kommunen ska främja kommunens och Trafi kverkets 
avtal om inledande av förbättring av Jorvas tåghållplats.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. Den fullföljer markanvändningen i delgeneralplanen 
för Jorvas och Ingvalsby. Om på området genomförs 
en betydande mängd bostadsbyggande, befrämjar det 

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som omfattas av be-
fi ntliga kommunaltekniska nät men byggandet av dem 
kommer att fordra investeringar. Likaså innebär gatu-
byggandet en betydande kostnad, eftersom anslutnin-
gsarrangemangen till exempel till den nya servicekon-
centrationen måste genomföras som fungerande. Också 
korsningsområdet Gamla Kustvägen, Masabyvägen och 
Gamla Jorvasvägen måste planeras så att det fungerar. 
Området är lätt tillgängligt både regionalt och lokalt 
bl.a. tack vare Västerleden och den närliggande tåghål-
lplatsen i Jorvas. Kollektivtrafi kens servicenivå är god på 
området. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektets servicekoncentration ligger på kommunens 
mark och är av stor näringslivspolitisk betydelse, efter-
som det kan uppkomma många nya arbetsplatser då ser-
vicen koncentreras till området. Då projektet genomförs 
har det en positiv inverkan på kommunens och särskilt 
Jorvasområdets attraktionskraft. Dessutom använder 
områdets invånare servicen i kommuncentrum och Ma-

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
En arkeologisk inventering av området och en invente-
ring av den byggda kulturmiljön har gjorts. Ställningen 
i fråga om byggnader med skyddsvärden och kulturmil-
jöhelheter tryggas i planen som utarbetas. I samband 
med projektet drar man upp riktlinjer för och vid behov 
utvecklar Helsingforsregionens huvudcykelnät så att det 
fungerar allt bättre.

Bedömning av projektets betydelse
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