
Programmet för deltagande och bedömning för 
delgeneralplanen för Bobäck godkändes i sam-
hällstekniska nämnden i början av året 2016 
(21.1.2016, § 5). Innehållet i delgeneralplanen 
påverkas också av Utvecklingsbilden för Masaby 
och Bobäck 2040, som kommunfullmäktige god-
kände 2016 (5.9.2016, § 70).  

Bobäck ligger i östra delen av Kyrkslätt och grän-
sar sig mot kommungränsen i Esbo riktning. Pla-
neringsområdet är ca 9 km2 och där bor ca 660 
invånare (år 2018). Det fi nns totalt nästan 300 
byggnader i bostadsbruk, av vilka nästan alla är 
bostadshus med en bostad. Det fi nns några tio-
tal fritidsbostäder. Boendet är främst glesbebyg-
gelse.

Området gränsar i nordost och i öster till Esbo 
stad, i norr till byn Leivosböle, i väster till byn 
Vitträsk och Aavaranta detaljplaneområde samt 
även till planeringsområdet för den anhängiga 
generalplanen för Masaby. Också i söder grän-
sar området till Masaby delgeneralplaneområde. 
Planeringsområdet omfattar Bobäcks byaktiga 
bostadsområden i områdets mellersta del samt 
anknytande och omkringliggande jord- och sko-
gsbruksmarker. Området täcker för sin del även 
strandområden i Vitträsk och innersta delen av 
Esboviken.

På planeringsområdet fi nns väldigt få kommer-
siella eller kommunala tjänster och för deras del 
stöder sig Bobäck till stor del på intilliggande 
Masaby. På området verkar Bobäcks vattenan-
delslag. Största delen av området är i privat ägo 
men även Kyrkslätts kommun äger lite mark där.

Med delgeneralplanen för Bobäck specifi ceras 
med vissa preciseringar riktlinjerna för utveckling 
av markanvändningen i de riksomfattande målen 
för markanvändningen, Nylands landskapsplan, 
utvecklingsbilden för markanvändningen i Kyrks-
lätt 2040 och Helsingforsregionens markanvänd-
ningsplan 2050. Med delgeneralplanen möter 
man bl.a. byggnadstrycket som tillväxten i Hel-
singforsregionen medför.

I delgeneralplanen undersöks möjligheter att öka 
Bobäcks befolkningsunderlag och anvisa plat-
serna för de nya bostäderna. Ett specifi kt mål för 
befolkningstillväxten uppställs inte, utan målet 
framkommer ur markanvändningslösningen. 
Målsättningen är att placera landsbygdsaktigt 
kompletterande boende så att eff ektiviteten på 
byggandet växer i Masaby centrums riktning. I 
planeringen beaktas den kommande markan-
vändningen i Masaby delgeneralplan. 
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Avgränsning för Bobäcks delgene-
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I Nylands landskapsplaner har i Bobäck anvisats område för 
tätortsfunktioner och s.k. vitt område för vilket det inte fi nns 
någon särskild markanvändning. Dessutom har man anvisat 
område eller objekt som är viktiga med tanke på kulturmiljön 
eller landskapsvården, samt Esbovikens naturskyddsområde 
(nätverket Natura 2000). Genom området löper viktiga regio-
nala förbindelser. Dessutom gäller märkningarna rekreation-
sområde, grundvatten och geologisk formation.

Markanvändningen planeras förenlig med Utvecklingsbilden 
för Masaby och Bobäck 2040 samt med områdesreserveringsp-
lanen för Ring III och kustbanan. Om tågdepån i områdesreser-
veringsplanen för kustbanan har kommunen inte hörts. Således 
tas ställning i frågan i planarbetet.

Planeringssituation


