
Östra Kyrkslätt

Projektets uppdaterade program för deltagande och 
bedömning behandlades i kommunaltekniska nämn-
den 15.3.2018 (§ 32). Planeringsområdet utvidgades 
både norrut och söderut så att det omfattar bl.a. de 
planskilda anslutningarna, som ska förnyas, till Ring 
III och de västligaste kvarteren i bostadsområdet Her-
rgårdsstranden. Området ligger i Masaby tåghållplats 
omedelbara närhet och i Esbovikens strandzon. 

I planutkastet (stn 31.5.2017, § 44) anvisades en bety-
dande volym bostadsbyggrätt, vilket möjliggör hem för 
cirka tusen nya invånare. Dessutom uppdaterades mar-
kanvändningen för mötes- och kongresshotellet Majvik 
och området norr om hotellet. I Majviksportens plan-
skilda anslutning utarbetades i utkastskedet en lösning 
som avviker från områdesreserveringsplanen för Ring 
III. Tack vare närheten till tåghållplatsen i Masaby och 

stamlinjen inom busstrafi ken är kollektivtrafi kutbudet 
mångsidigt och tack vare det är det motiverat med till-
räckligt eff ektiv bostadsproduktion. 

I terrängen nära Sundets strandzon anvisas komplet-
terande byggande. Även i övrigt bevaras strandzonen 
obyggd och i projektet beaktas naturvärden och Esbo-
vikens fågelvattenområde som hör till nätverket Natu-
ra 2000.

På området ligger mötes- och kongresshotellet Ma-
jvik och lantmäteriverkets geoinformationscentral 
(FGI Oy), som är viktiga företag och sysselsätter över 
hundra personer. Målsättningen på lång sikt är att leda 
en kollektivtrafi ktur genom området och göra det möj-
ligt också till exempel för kunder och anställda vid mö-
tes- och kongresshotellet Majvik att uträtta ärenden 
genom att använda kollektivtrafi k.
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Preliminär avgränsning



Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utkast till detaljplan

Övriga särskilda motiveringar

I markanvändningen i projektet beaktas  områdesre-
serveringsplanen för Ring III som omfattar bl.a. Majviks 
planskilda anslutning och områdets interna trafi kregle-
ringar. I den anhängiga delgeneralplanen för Masaby up-
pdateras markanvändningen på området.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det och stärker utvecklingen av Masaby centrum. Eff ek-
tivare byggande på området än Kyrkslätts generalplan 
2020 kan motiveras bl.a. på grund av Helsingforsregio-
nens markanvändningsplan 2050 och den närliggande 
tåghållplatsen. Om på området genomförs en betydan-
de mängd bostadsbyggande, befrämjar det genomfö-

Projektets lönsamhet

Projektet är med anledning av bron för fordonstrafi k över 
Sundet och den utmanande terrängen dyrt att genom-
föra för kommunalteknikens del. Projektet ligger ändå i 
närheten av befi ntliga kommunaltekniska nät och på ett 
lätt tillgängligt område. Kollektivtrafi kens servicenivå är 
god på området.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet är privat och det är inte i första hand närings-
livspolitiskt, fastän på området fi nns betydande företag 
som sysselsätter ett betydande antal personer. Den nya 
markanvändningen ger som mest antagligen bara några 
nya arbetsplatser. Det viktigaste är att skapa förutsätt-
ningar för att säkra de befi ntliga företagens verksamhet 
och bevara arbetsplatserna. De nya invånarna har en po-

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension
Projektets naturvärden har utretts. På området fi nns 
fl era naturobjekt med skyddsvärden. Bevarandet av 
dem tryggas i samband med planläggningen. Av dess 
är Esbovikens fågelvatten som hör till Natura 2000 -nät-
verket det mest betydande. Det torde komma begräns-
ningar gällande användningen av havsstranden och dess 
rekreationsvärde är signifi kant. Markanvändningen ska 
samordnas med skötsel- och nyttjandeplanen för Esbo-
vikens Natura-område. På Majviks område fi nns ett fl er-
tal skyddade byggnader. Dessutom har det klassifi cerats 
som en områdeshelhet i kulturmiljön, vilket beaktas i 
planeringen av det kompletterande byggandet på områ-

Bedömning av projektets betydelse
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