
Östra delen av Kyrkslätts centrala tätortszon, 
Sundsbergs och Sarvviks områden, som gränsar 
sig mot Esboviken, är ett stort utvecklingspoten-
tial för kommunen, vilket har identifi erats även i 
Helsingforsregionen. Kommunens markägo på 
planeringsområdet är ringa. Området som ska 
delgeneralplaneras är ca 10 km2 och där bor ca 
550 invånare (år 2018). Invånarantalet växer san-
nolikt betydligt i och med att bostadsområdet i 
Sarvvik söder om Västerleden verkställs. Senast 
år 2030 bor det sannolikt över 3000 invånare i 
området. 

Kommuncentrum fi nns på ca sju kilometers avs-
tånd från planeringsområdet och ca 25 km från 
Helsingfors centrum. Som kortast är det under 
två kilometers avstånd till Masaby tåghållplats 
och Stensviks kommande metrostation. Redan
för tillfället är servicenivån på busstrafi ken god. 
Områdets nåbarhet är utomordentlig tack vare 
de regionala huvudlederna, Västerleden och Ring 
III samt god servicenivå inom  kollektivtrafi ken. 

Området som ska delgeneralplaneras är ett av 
huvudstadsregionens mest betydande utvecklin-
gsområden och är anvisat som ett viktigt till-
växtobjekt i Helsingforsregionens markanvänd-
ningsplan 2050. Likaså har områdets potential 
identifi erats i utvecklingsbilden för markanvänd-
ningen i Kyrkslätt 2040, som blev färdig 2014: det 
nya centret ligger i Sundsberg vid Västerleden. 
Innan planläggningen påbörjas ska den ovannäm-
nda utvecklingsbilden uppdateras enligt kom-
munstrategin så att det är möjligt att placera den 

befolkningsmängd som kommunen strävar efter. 
I planen är avsikten att bekräfta markanvändnin-
gen i detaljplanerna som uppgjorts söder om Väs-
terleden och undersöka eventuella områden som 
passar för kompletterande byggande. 

I generalplanen Kyrkslätt 2020 har man anvisat 
området på norra sidan av korsningsområdet 
mellan Västerleden och Sundsbergsvägen som 
område för centrumfunktioner, dit servicen och 
det tätaste byggandet i delgeneralplanen kan 
koncentreras: där skulle födas en ny småstad. En 
betydande del av korsningsområdet är obebyggt, 
vilket möjliggör betydande bostadsproduktion 
och uppkomst av arbetsplatser på området. Utö-
ver läget är närheten till havet och rekreation vik-
tiga attraktionsfaktorer för området. 

Ett alternativt planeringsredskap för det regio-
nalt viktiga nya området är en planeringstävling, 
genom vilken de utvecklingsförslag man får in 
skulle betjäna uppdateringen av kommunens 
strategiskt viktiga handlingar samt främja inled-
ning av projektet. Temat för tävlingen skulle kun-
na vara en ekoeff ektiv småstad, och ett av dess 
centrala mål är att främja att kommunens mål för 
minskning av utsläpp blir verklighet. 

Målet är att bygga en modern småstad som skil-
jer sig på ett säreget sätt från andra områden i 
Helsingforsregionen. Vid genomförandet utnytt-
jas de senaste innovationerna och idéerna inom 
stadsplanering. Planeringen inleds genom upp-
görande av en utvecklingsbild för området. 

Kyrkslätts Kommun

Projektkort för delgeneralplan  

Östra kyrkslätt

Delgeneralplanen för Sundsberg och Sarvvik– projektkort för delgene-

Delgeneralplanen för 
Sundsberg och Sarvvik

Beskrivning av projektet



Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för  delgeneralplanen för Sundsberg och 
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Planeringsområdet har i landskapsplanen anvisats som område 
huvudsakligen för tätortsfunktioner. På Esbovikens strandzon 
fi nns en landskapsmässigt viktig grönförbindelse. En betydan-
de del av området i Kyrkslätts generalplan 2020 har anvisats 
som område för boende och arbetsplatser. Dessutom fi nns det 
ett område för centrumfunktioner i närheten av korsningsområ-
det mellan Västerleden och Sundsbergsvägen. Uppgörandet av 
delgeneralplanen förutsätter uppdatering av Utvecklingsbild för 
markanvändningen i Kyrkslätt 2040. 

År 2011 blev planen Model 2020, som uppgjorts av centrala mar-
kägare, färdig (utveckling av markanvändningen i Sundsberg och 
Sarvvik). Samma instans presenterade markanvändningsplaner 
för kommunens beslutsförfattare i början av året 2018. Planerna 
var bearbetade från den ovannämnda planen och deras befolk-
ningsmängd var 10 000–15 000 nya invånare och ca 2000 nya ar-
betsplatser. De har uppgjorts som utgångspunkt för planen.

Planeringssituation


