
Östra Kyrkslätt

§

Projektets program för deltagande och bedömning 
behandlades i samhällstekniska nämnden 28.9.2017 
(§ 45). Området ligger invid kustbanan i zonen mellan 
Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby, på ett par ki-
lometers avstånd från kommuncentrum österut. Likaså 
är det från området ett par kilometer till anslutningen 
mellan Ring III och Västerleden (stamväg 51) som ligger 
väster om området. Området omfattar nästan 130 hek-
tar. Kyrkslätts kommun är områdets största markägare. 
Ungefär hälften av området är i småmarkägarnas besit-
tning.

Med anledning av responsen som inkom om utkastet
till detaljplan för Västra Jorvas (st 22.1.2015, § 5) i be-
redningen av planförslaget, har projektet delats in i två 
separata detaljplaner: detaljplanerna för Kvis och Norra 

Jorvas. Planförslaget bereds då de allmänna planerna 
för kommunalteknik som gäller området gör det mö-
jligt.

Markanvändningsmålet är att eff ektivera markanvänd-
ningen i Jorvas stationsområdes närområde. Komplet-
terande byggande omfattar även de nya småhusdo-
minerade områden som ansluter sig till den befi ntliga 
strukturen. På området byggs hem för ca 500 nya in-
vånare. Målet är också att förtydliga bystrukturen i 
Jorvas, anlägga nya rekreationsområden och -rutter 
samt genom att skydda bevara de viktigaste kulturar-
vsobjekten och områdets traditionella odlingslandskap 
bl.a. genom att reservera platser för områden med od-
lingslotter. Dessutom möjliggör man fortsättning av de 
nuvarande landsbygdsnäringarna.
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Utdrag ur utkastet till detaljplan för 
Västra-Jorvas

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. Bostadsbyggandet som uppförs på området bef-
rämjar genomförandet av kommunens MBT-avtal. Å 
andra sidan är tätare stationsområden i enlighet med de 
riksomfattande målen för områdesanvändningen.   

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett väl tillgängligt område, dock om-
fattas området inte av kommunaltekniska nät, men de 
ligger i närheten av området. Ställvis p.g.a. terrängförhå-
llandena förutsätter bl.a. gatubyggandet och behandlin-
gen av dagvatten högklassig planering. Kompletterande 
byggande av området fordrar betydande kommunaltek-
niska investeringar. Servicenivån inom kollektivtrafi ken 
är god på området. Jorvas tåghållplats och busshållplat-
serna på Gamla Kustvägen ligger på gångavstånd.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet befi nner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som ska planläggas för boende inbringar kom-
munen försäljnings- eller arrendeinkomster. I planutkas-
tet hade på Kvis detaljplaneområde anvisats 16 småhus-
tomter på området som ägs av kommunen. Projektet är 
inte näringslivspolitiskt. De befi ntliga lantbrukens verk-
samhetsförutsättningar tryggas. Nya invånare inverkar 
ändå positivt på mångsidigare service i kommunen.

Projektets rekreationsmässiga och   
cke-materiella värdens dimension
Projektets naturvärden har utretts och betydande objekt 
anvisas som objekt som ska skyddas. I Nylands landskap-
splan har i den norra delen av området anvisats ett behov 
av grönförbindelse som beaktas i planeringen. Rekrea-
tionsförbindelserna på området förbättras särskilt till 
de vidsträckta enhetliga rekreationsområdena i den s.k. 
centralskogen. Det nya parkområdet som likaså anläggs 
i områdets östra del utökar avsevärt rekreationstjäns-
terna inom projektet och för invånarna som bor inom 
infl uensområdet.

En arkeologisk inventering av området och en invente-
ring av den byggda kulturmiljön har gjorts. Ställningen i 
fråga om byggnader med skyddsvärden och kulturmiljö-
helheter tryggas i planen som utarbetas.

Bedömning av projektets betydelse
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