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INLEDNING

I planläggningsöversikten som uppgörs årligen informeras om de 
planprojekt som är anhängiga och om de som anhängiggörs inom den 
närmaste tiden i Kyrkslätts kommun och Nylands förbund. Dessutom 
berättas där kort om kommunens andra markanvändningsprojekt 
och trafikplanering samt ur kommunens perspektiv betydande 
regionalt samarbete. 

Uppgifter om planprojekten fås förutom i planläggningsöversikten 
i planläggningsprogrammet. I programmet finns beskrivningar 
av anhängiga delgeneralplaneprojekt. Likaså har för varje 
detaljplaneprojekt uppgjorts ett projektkort där man beskrivit 
planeringsprojektet och bedömt dess betydelse. Projekten som ingår 
i planläggningsprogrammets korg för planer som ska genomföras, 
främjas under en tvåårig planeringsperiod åren 2019 och 2020.

www.kyrkslatt.fi/planlaggning

Pärmbild:
Detaljplanen för Sarvviksstranden (ändring) / illustration / Sitowise 2018.
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Finlands ekonomiska utveckling har va-
rit stark under de senaste åren och utve-
cklingen antas fortsätta i positiv riktning 
också under år 2019. Tack vare den eko-
nomiska handlingskraften har efterfrågan 
på företagstomter ökat i Kyrkslätt, vilket 
har lett till att utbudet på tomter med så-
dant läge som intresserar företagare är 
för litet. I kommunen märks emellertid 
ingen överhettning av byggandet som i 
huvudstadsregionen. Kommunens befol-
kningsökning har stabiliserat sig på års-
nivå till 300-400 på 2010-talet. År 2018 
nådde tillväxten inte det normala. Trots 
det kan Kyrkslätts invånarantal passera 
milstolpen 40 000 invånare år 2019. Precis 
som Kyrkslätt berörs huvudstadens övriga 
kranskommuner, som också är kända som 
KUUMA-kommunerna, det här decenniet 
av en falnande befolkningsökning jämfört 
med förra decenniet. Huvudstadsregio-
nens befolkning ökar kraftigt för tillfället. 

Den stadsliknande bostadstrenden har 
etablerat sin ställning och kommer sanno-
likt att växa ännu starkare. Så inverkar den 
på kommunernas bostadspolitik och tyn-
gdpunkterna inom planläggningen. Boen-
detrender i förändring är en utmaning 
för KUUMA-kommunerna och projektet 
KUUMA-boende 2040, som blev färdigt 
2017, ger bland annat strategiskt stöd för 
beslutsfattning inom bostadspolitiken.

I början av 2018 anslöt sig Kyrkslätt med 
kommunfullmäktiges beslut till HIN-
KU-kommunerna med målet att avsevärt 
minska kommunens kolavtryck från det 
nuvarande. För att nå målet gör kommu-
nen upp en vägkarta som blir klar år 2019. 
Kyrkslätts kommunstrategi 2019-2021 
godkändes i kommunfullmäktige våren 
2018. Kommunen utvecklar sin verksam-
het i enlighet med dess mål och linjedrag-
ningar. Kommunstrategin kompletteras 
av livskrafts- och välfärdsprogrammen 
samt servicenätsutredningarna. Befolk-
ningsprognosen enligt kommunstrategin 
användes som utgångsinformation för de 
tidigare nämnda servicenätsutredningar-
na.

KOMMUNENS UTVECKLINGSUTSIKTER 

Enligt principen som antecknats i kom-
munstrategin koncentrerar sig tyngdpunk-
ten inom planläggningen i Kyrkslätt på ut-
veckling av centrum och stationsregioner 
samt på projekt inom influensområdena 
för stamnätet inom kollektivtrafiken. En 
förnuftig produktion av kommunens ser-
viceutbud är en kontinuerlig utmaning 
på vilken man kan inverka med långsiktig 
markanvändningsplanering såsom genom 
att uppgöra delgeneralplaner. Ur Kyrks-
lätts planläggningsprogram 2019-2023 
framgår att planläggningsprojekten kon-
centreras till tätorterna och stationsregio-
ner enligt kommunstrategin. Utveckling 
av Kyrkslätts affärscentrum har fått första 
prioritet bland kommunens projekt. 

I Kyrkslätt har sysselsättningen förbätt-
rats under de senaste åren. I kommu-
nen finns mer än 10 500 arbetsplatser 
och kommunens arbetsplatssufficiens är 
nästan 60%. En stor del, nästan 70% av 
Kyrkslättsborna som arbetar pendlar till 
arbetsplatser utanför kommunen, främst 
till huvudstadsregionen. En god serviceni-
vå inom kollektivtrafiken och fungerande 
förbindelser till huvudstadsregionen ökar 
intresset för Kyrkslätt som bostads- och 
arbetsplats. Eftersom efterfrågan på före-
tagstomter under de senaste åren har lett 
till att utbudet på företagstomter avtagit, 
måste kommunen effektivera markans-
kaffningen bland annat för att planlägga 
nya företagstomter. 

Planreserven för bostadsbyggrätt är for-
tfarande god, i början av år 2019 var den 
ca 290 000 v-m2. I detaljplanerna som go-
dkänts av kommunfullmäktige under år 
2018 placerar sig bostadsbyggrätten i de-
taljplanerna som behandlas för godkän-
nande kring 32 000 v-m2. Eftersom störs-
ta delen av detaljplanerna som möjliggör 
boende inte hinner vinna laga kraft under 
året i fråga, kommer Kyrkslätt inte att up-
pnå MBT-avtalets mål. Däremot verkar 
situationen år 2019 vara avsevärt mycket 
bättre.

Planläggningsöversikt 2018-2019
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Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 
2017 godkändes i kommunfullmäktige 
våren 2018. Det styr bl.a. hus- och miljö-
byggandet i en mer högklassig riktning än 
tidigare.

En justering av utvecklingsbilden för 
markanvändningen i Kyrkslätt 2040 som 
sammanställdes år 2014 i enlighet med 
kommunstrategins mål kommer att an-
hängiggöras i början av 2019. Handlingen 
är viktig för att den sätter upp riktlinjer för 
den långsiktiga markanvändningsplane-
ringen i kommunen. Efter att den uppda-
terade utvecklingsbilden blir klar påbörjas 

förberedelserna för en idéplaneringstä-
vling som siktar på hållbar utveckling av 
områdena Sundsberg och Sarvvik och ett 
litet kolavtryck. Kyrkslätts kommun tar 
således ansvar för en bättre framtida ut-
veckling.

HELSINGFORSREGIONEN

Helsingforsregionen utgörs av huvuds-
tadsregionen och KUUMA-kommunerna. 
På området finns totalt 14 kommuner. 
Kommunerna utför regionplanering bl.a. 
i fråga om markanvändning, boende och 
trafik. År 2019 ska man göra ett nytt avtal 
som ersätter det nuvarande MBT-avtalet. 
Det kommande MBT-planen förverkli-
gar visionen för Helsingforsregionen som 
fastställdes under föregående MBT-pla-
neringsrunda:

Helsingforsregionen utvecklas som ett 
enhetligt fungerande och attraktivt 
metropolområde. 
Metropolområdets enhetliga sam-
hällsstruktur har mångsidiga och 
ekoeffektiva funktioner.

Den växande regionen erbjuder må-
ngsidiga möjligheter för boende. Tra-
fiksystem som baserar sig på hållbara 
färdsätt betjänar regionens åtkomlig-
het och näringslivets konkurrenskraft.

Omkring det täta kärnområdet finns 
ett nätverk av personliga centrum och 
naturnära miljö.
 

Helsingforsregionens markanvändningsp-
lan MASU 2050, bostadsstrategi ASTRA 
2025 och trafiksystemplan HLJ 2015 blev 
färdiga år 2015. Deras innehåll och mål-
sättningar bör beaktas i kommunernas 
markanvändning till exempel genom att 
placera minst 80 % av de nya bostäder-
na på influensområden för god service-
nivå inom kollektivtrafiken. Av trafiksys-
templanen framgår i motsvarande mån 
bl.a. regionens viktigaste trafikprojekt 
som anvisas först och främst huvudstads-
regionen.

www.helsingforsregionen.fi
 

www.kyrkslatt.fi/publikationer-och-utredningar

4



Planläggningsöversikt 2018-2019

KUUMA-regionen utgörs av tio krans-
kommuner i huvudstadsregionen. Utöver 
Kyrkslätt hör Borgnäs, Hyvinge, Kervo,  
Mäntsälä, Nurmijärvi, Sibbo, Träskända, 
Tusby och Vichtis till KUUMA-kommuner-
na. I enlighet med KUUMA-verksamhet-
splanen organiserar kommunerna sitt sa-
marbete. Ordförandeskapet växlar årligen 
mellan kommunerna. År 2018 har Vichtis 
kommun ordförandeskapet och 2019  
Nurmijärvi kommun.

KUUMA-direktionen leder och utvecklar 
kommunernas samarbete, godkänner 
bl.a. utlåtanden och avtal samt represen-
terar KUUMA-kommunerna till exempel 

KUUMA-KOMMUNERNA

vid Helsingforsregionens samarbetsmö-
ten där man beslutar bl.a. om att föra vi-
dare MBT-projektet.  Direktionen bildas 
av ordförandena för kommunernas full-
mäktigeförsamlingar och styrelser. Regio-
nens stads- och kommundirektörer samt 
samarbetsdirektören för KUUMA bildar 
KUUMA-kommissionen som ansvarar 
bl.a. för beredning och föredragande av 
ärenden samt verkställande och uppfölj-
ning av direktionens beslut.

www.kuuma.fi
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MBT-AVTALET

MBT-avtalet för åren 2016-2019 mellan 
Helsingforsregionens kommuner och sta-
ten godkändes år 2016 i kommunerna i 
regionen. I enlighet med avtalet ska varje 
år 13 500 nya bostäder stå färdiga i regio-
nen. Det ser ut som om periodens bos-
tadsproduktionsmål kommer att uppnås 
eftersom nästan 20 000 nya bostäder har 
färdigställts årligen i regionen under av-
talsperiodens bästa år. Också år 2019 är 
bostadsproduktionsprognosen positiv. Ett 
typiskt fenomen för perioden har varit en 
ännu starkare koncentrering av bostads-
byggandet till huvudstadsregionen. 

Fullföljandet av MBT-avtalet uppföljs vid 
uppföljningsmötet som sammanträder 
varje år. Vid uppföljningen bedöms särskilt 
fullföljandet av följande mål och åtgärder:

•  samordning av markanvändning, 
    boende och trafik
•  harmonisering av samhällsstrukturen        
    och främjande av kollektivtrafiken
•  bostadsmarknadens funktion
•  åtgärder som fordras av det totala 
    behovet av bostadsproduktion
•  produktion av rimligt prissatta bostäder.

Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) 
och Nylands förbund koordinerar insam-
lingen av uppföljningsuppgifter.

Det gällande MBT-avtalet definierar kom-
munernas målsättningar för bostadspro-
duktionen och för bostadsbyggrätten i 
nya detaljplaner. Kyrkslätts årliga mål för 
bostadsproduktionen är nästan 400 bos-
täder och kommunen ska planlägga näs-
tan 40 000 v-m2 ny bostadsbyggrätt varje 
år. År 2018 färdigställdes mer än 400 bos-
täder i kommunen, av dem var största de-
len flervåningshusbostäder. MBT-avtalets 
mål uppnåddes. Även prognosen för 2019 
är positiv och mer än ungefär 400 nya 
bostäder kommer antagligen att färdigs-
tällas. I de år 2018 godkända detaljplaner-
na och detaljplanerna som behandlas för 
godkännande (Lagusparken,  Festberget 

och Sarvviksporten) uppgick byggrätten 
för nytt boende till ca 80 % av det upps-
tällda målet. Enligt prognosen är den nya 
byggrätten enligt MBT-avtalet uppnåbar 
år 2019.

Beredningen av den nya planen MBT 2019 
började år 2015 och år 2016 bereddes 
ramprogrammet. År 2017 behandlades 
planens målsättningar och ett rambeslut 
fattades för den fortsatta planeringen av 
projektet. För att erhålla en måluppställ-
ning gjordes tre iterationsgranskningar av 
planversionen år 2018, den sista av dessa 
omarbetades till ett utkast till MBT-avtal 
med målåren 2030 och 2050. Regionens 
kommuner har givit sina utlåtanden om 
planutkastet i början av år 2019. Målet är 
att mellan regionens kommuner och sta-
ten fortsätta verksamheten som upplevts 
som god, så att det nya MBT-avtalet gäller 
för åren 2020 - 2023 och godkänns år 2019.

Följande beslutsfattande organ som bes-
tår av kommunpolitiker har godkänt MBT 
2019-planen under våren 2019:

•     Helsingforsregionens samarbetsmöte
•     Styrelsen för Helsingforsregionens 
       trafik (HRT)
•     KUUMA-direktionen
•     godkännande av planen också
       kommunspecifikt.

www.helsingforsregionen.fi/hs/sv/sa-
marbete/samarbete-om-markanvand-
ning-boende-och-trafik

www.hsl.fi/mal/mal-2019

6



I markanvändnings- och bygglagen 
(MBL)  bestäms om planeringssyste-
met för markanvändning. Systemets 
princip är enkel: en mer omfattande 
och översiktlig plan styr den detaljera-
de planläggningen.

I markanvändnings- och bygglagen (MBL)  
bestäms om planeringssystemet för mar-
kanvändning. Systemets princip är enkel: 
en mer omfattande och översiktlig plan 
styr den detaljerade planläggningen.

De riksomfattande målen för områdesan-
vändning (VAT) är ett styrredskap med 
hjälp av vilka man ger riktlinjer för frågor 
angående betydande områdesanvänd-
ning för utvecklingen i hela landet. Målen 
berör bl.a. region- och samhällsstruktur, 
kvalitet på livsmiljön, förbindelsenät, 
energiförsörjning, natur- och kulturarv 
samt utnyttjande av naturresurser. I sek-
torfrågorna angående Helsingforsregio-
nen koncentrerar man sig på att förenhet-
liga samhällsstrukturen, såsom förtätande 
av centran och stationsplatser samt för-
bättrande av förutsättningarna för kollek-
tivtrafiken. Genomförande av de riksom-
fattande områdesanvändningsmålen ska 
främjas på alla plannivåer.

En landskapsplan är en allmän plan för 
användningen av områden inom ett land-
skap. I den presenteras principerna för 
användningen av områden och behövliga 
områden för utvecklande av landskapet 
och den enskilda kommunen. Planen fun-
gerar som instruktion i utarbetandet av 
general- och detaljplaner men gäller inte 
på områden med general- eller detaljplan 
med rättsverkningar. För uppgörande av 
landskapsplanen som gäller Kyrkslätt an-
svarar Nylands förbund och landskapsfull-
mäktige ansvarar för fastställande av den.

En generalplan uppgörs för hela kommu-
nen eller för en del av den och då kallas 
den delgeneralplan. I Kyrkslätts kommun 
gäller generalplaner med rättsverkan. 
Skärgårds- och kustområdena berörs av 
en delgeneralplan och på de övriga områ-
dena av Kyrkslätts generalplan 2020. Där-
till har markanvändningen preciserats 
med delgeneralplaner på områdena i Ve-
cklax, Lappböle, Bro-Kolsarby, Hinders-
by, Kommuncentrum, etapp 1, Jorvas och 
Ingvalsby samt Gesterby och Smedsby. 
Kommunen utarbetar och godkänner ge-
neralplanen.

Detaljplanen är den mest detaljerade 
planformen som skapar förutsättningar 
för byggande på tätorter eller andra områ-
den på vilka tätare bebyggelse planeras. 
I detaljplanen bestäms bl.a. användnin-
gsändamålet och byggrätten för kvarter 
samt exempelvis byggnadernas vånin-
gshöjd och placerande av byggnaderna på 
tomten. Bestämmelserna kan variera på 
olika tomter i ett kvarter.

I detaljplanerna anvisas vanligtvis till 
exempel parker, lek- och parkeringsplat-
ser samt områden för tekniskt underhå-
ll. På en ju mer central plats inom sam-
hällsstrukturen planområdet ligger eller 
om t.ex. byggnadsbeståndet i närmiljön 
är betydande och ställer specialkrav för 
planerandet eller om naturens särdrag be-
gränsar byggande, desto noggrannare de-
taljplan uppgörs. Ofta kompletterar också 
kvalitets- och miljöanvisningar samt byg-
ganvisningar detaljplanen. Kommunen 
utarbetar och godkänner detaljplanen.

Stranddetaljplanen är en detaljplan som 
ska styra och ordna främst fritidsbosätt-
ning på strandområdena. Planen uppgörs 
oftast av markägaren och kommunen    
godkänner planen. 

Riksomfattande mål 
för områdes-

användningen
Landskaps-

plan Generalplan Detaljplan Strand-
detaljplan

Planläggningsöversikt 2018-2019
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LANDSKAPSPLANEN STYR

Landskapsplanen är en långsiktig plan 
som i egenskap av en översiktligare plan 
styr planläggningen i kommunerna. Pla-
nen utarbetas av Nylands förbund och go-
dkänns av Nylands landskapsfullmäktige.

Kyrkslätts kommuns område berörs av 
Nylands landskapsplan från år 2007 och 
de fyra etapplandskapsplanerna som 
kompletterar den. Den nyaste etappland-
skapsplanen är etapplandskapsplan 4 för 
Nyland, som Nylands landskapsfullmäkti-
ge godkände 24.5.2917. Landskapsstyrel-
sen beslutade 21.8.2017 att planen träder 
ikraft innan den vinner laga kraft. Land-
skapsplanen har trätt ikraft eftersom den 
har kungjorts i kommunerna som hör till 
landskapsplanens område.

Landskapsplanerna definierar grundlin-
jerna i samhällsstrukturen och omfattar 
alla markanvändningsformer. Etappland-
skapsplanernas områden har varit bl.a. 

verksamhet som förorsakar betydande 
miljöstörningar, hållbar samhällsstruktur 
med tanke på riktningen för landskapets 
tillväxt, ett trafiknät som stöder detta, 
handelns servicenät, ett landskapligt by-
nät och placeringen av ett regionalt avlop-
psreningsverk i Esbo.

NYLANDSPLANEN 2050

Uppgörandet av den följande helhetsland-
skapsplanen för Nyland inleddes under år 
2016. Den tvåfasiga planen som uppgörs 
för hela Nylands område siktar på år 2050, 
och om planen används namnet Nyland-
splanen 2050. Landskapsplanens helhet 
görs för första gången i två steg. Planen 
består av en översiktlig strukturplan på 
lång sikt, och av regionala etapplandskap-
splaner som preciserar den. Regionala pla-
ner utarbetas för Helsingforsregionen och 
för östra och västra Nyland. Kyrkslätt hör 
till Helsingforsregionen.

Nylandsplanen 2050: Strukturöversikt för Nyland.

Planläggningsöversikt 2018-2019
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LANDSKAPSPLANEN STYR

Kontaktuppgifter till Nylands förbund:

adress: Estersporten 2 B, 00240 HELSINGFORS
telefonväxel: (09) 4767 411
email: toimisto@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi/sv

Syftet med planen är att vara mer stra-
tegisk och flexibel än tidigare, men sam-
tidigt också fokuserad. I strukturplanen 
identifieras med tanke på riksomfattande 
intressen och regionens utveckling nöd-
vändiga faktorer och bara de avgörs. Re-
gionspecifika planer svarar å sin sida på de 
olika behoven för Nylands delområden. 
Nylandsplanens innehåll och mål har in-
förts i programmet för deltagande och 
bedömning som uppgjorts i början av år 
2017. 

Styrning av tillväxten på ett hållbart sätt 
samt anknytande fenomen står i centrum 
vid utarbetandet av Nylandsplanen. Pla-
nens huvudmål är utöver dessa balansen 
mellan områdena, bemötande av klimat-
förändringen och hållbar användning av 
naturresurser och naturen, ökande av väl-
befinnandet och landskapets dragnings-
kraft samt hållbar konkurrenskraft.

Beredningsmaterialet till Nylandsplanen 
2050 lades fram för utlåtanden våren 2018. 
Då gav bl.a. Nylands förbunds medlems-
kommuner sitt utlåtande om det. Bered-
ningsmaterialet bestod bl.a. av Nylands 

strukturplan och planeringsprincipskorten 
som styr regionernas etapplandskapspla-
ner. Utkastet till Nylandsplanen 2050 var 
framlagt och på remissrunda i slutet av år 
2018. De regionvisa planförslagen läggs 
fram och på remissrunda i början av hös-
ten 2019. Planen godkänns i slutet av år 
2019.

Den nya landskapsplanen uppgörs paral-
lellt med Nylandsprogrammet och trafik-
systemplanerna för landskapet. Det här 
för med sig mer smidighet och underlättar 
samordningen av lösningar. Den pågåen-
de beredningen av regionförvaltningsre-
formen inverkar också på planprocessen.

Planläggningsöversikt 2018-2019
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ÅR 2018 I KORTHET

DELGENERALPLANERING

Programmen för deltagande och bedöm-
ning för delgeneralplanerna för kom-
muncentrum, etapp 2, och Kylmälä up-
pdaterades. Flera olika utredningar om 
delgeneralplaneprojekt utarbetades och 
anhängiggjordes. I fråga om delgene-
ralplanerna för tätorterna utarbetas ut-
redningar om planekonomin. Utöver de 
ovannämnda delgeneralplanerna är des-
sutom delgeneralplaneprojekten för Kan-
tvik, Bobäck och Masaby anhängiga.

DETALJPLANERING

MELLERSTA KYRKSLÄTT

Utvecklingen av Kyrkslätts affärscentrum 
har prioriterats i kommunen som det vik-
tigaste projektet för utveckling av mar-
kanvändningen, och på området är flera 
planprojekt anhängiga. Man främjade pla-
nerna för Stallbacken och idrottsparken i 
centrum genom att inleda översiktspla-
neringsprojekt. Planändringen för kvarter 
108 vid Kyrkslättsvägen anhängiggjordes 
och beredningen av planläggningen av 
Kyrkdalens köpcenter inleddes. 

Planerna för Festberget och Tollsbacken 
bereddes för behandling för godkännan-
de. Planen för Stationsområdet, etapp 2, 
vann laga kraft. Parkeringsdimensionerin-
gen av planen för Gesterby uppdaterades, 
varför de allmänna planerna i projektet 
ska preciseras.

SÖDRA KYRKSLÄTT

De allmänna planerna för planen för Brig-
gstranden blev färdiga och gjorde fortsatt 
planering av projektet möjlig. Planlägg-
ningen av Pickalavicken framskred. Dock 
måste man få information om resultaten 
av trafikutredningen av Kantviksriktnin-
gen före utarbetandet av beredningsma-
terialet för planen.

ÖSTRA KYRKSLÄTT

Planerna för Sarvviksporten och Viltsko-
gen kunde behandlas för godkännande. 
Programmen för deltagande och bedöm-
ning av planerna för Masabyporten samt 
Solbacka och Majvik uppdaterades. Plan-
förslagen för Masabyporten och Sarv-
viksstranden var under beredning.

Planeringen av västra bostadsområdet i 
Masaby delades upp i två projekt, av vilka 
programmet för deltagande och bedöm-
ning av planen för Blåbärsbrinken som 
gäller området för ekointelligent by. Pro-
grammet för deltagande och bedömning 
för planen för Bjönsbacken uppdaterades.

Den allmänna kommunaltekniska plane-
ringen av planprojekten för Kvis och Norra 
Jorvas anhängiggjordes. Planeringen av 
Jorvastriangeln framskred inte.

NORRA KYRKSLÄTT

Planerna för Lagusparken och kvarter 38 i 
Veikkola vann laga kraft. Då planförslaget 
Veikkolabäcken II behandlades av beslut-
sfattarna remitterades ärendet för ny be-
handling. Under beredningen av planförs-
laget för Veikkolaporten satte man sig in 
i trafikplaneringen. Kommunfullmäktige 
beslutade om indragning av planläggnin-
gen av Hauklampi.

STRANDDETALJPLANERING

Stranddetaljplanen för Öfvergård vann 
laga kraft. Däremot överklagades strand-
detaljplanen för Edesholmen som god-
känts av kommunfullmäktige. Planförs-
laget för Rastiranta i Näse var framlagt. 
Planprojekten för Mössö, Loman och 
Kurkgård har inte framskridit.  

 

Planläggningsöversikt 2018-2019
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DELGENERALPLANERING

Förslagen till delgeneralplanerna för 
kommuncentrum, etapp 2, och Kylmälä 
utarbetas. Målet är att få båda projekten 
färdiga under det pågående året. Likaså 
utarbetas förslaget till delgeneralplan 
för Masaby och beredningsmaterialet för 
Kantvik.

Planeringen av markanvändningen för 
delgeneralplanen för Bobäck inleds 
genom att man uppdaterar programmet 
för deltagande och bedömning och utar-
betar beredningsmaterial. Berednings-
materialet slutförs före slutet av året. Man 
gör upp ett program för deltagande och 
bedömning för delgeneralplanen för tra-
fikkorridoren i norra Kyrkslätt.

Kommunen förbereder sig för inledande 
av delgeneralplanering av Sundsberg och 
Sarvvik i samarbete med de mest centra-
la markägarna i området genom att ord-
na en idéplaneringstävling som siktar på 
hållbar utveckling och lågt kolavtryck på 
området.

DETALJPLANERING

MELLERSTA KYRKSLÄTT

Beredningsmaterialet för Stallbacken 
samt planförslagen för idrottsparken i 
centrum, kvarter 108 och Gesterby blev 
färdiga. Man strävar efter att en del av 
projekten också ska behandlas för god-
kännande.

Planläggningen av kvarter 203 i Munkkulla 
(f.d. Sortti-stationen) och Tollsträsket in-
leds genom att för dem utarbeta program 
för deltagande och bedömning. Idéplane-
ringen av Munkkullaparken blir färdig och 
planprojektet anhängiggörs.

ÅR 2019 I KORTHET

SÖDRA KYRKSLÄTT

Planen för Briggstranden bereds för be-
handling för godkännande. Berednin-
gsmaterialet för planen för Pickalaviken 
uppgörs och man strävar även efter att 
planförslaget blir färdigt. 

ÖSTRA KYRKSLÄTT

Syftet är att få planerna för Masabyporten 
och Sarvviksstranden till behandling för 
godkännande. Planförslaget för Solbac-
ka och Majvik, Kvis och Norra Jorvas blir 
färdiga och ett planförslag utarbetas för 
Bjönsbacken. En del av de ovannämnda 
projekten fås sannolikt också till behand-
ling för godkännande.

Beredningsmaterialet för planen för Blå-
bärsbrinken utarbetas och detaljplanen 
för Rävkärret anhängiggörs. Avsikten är 
att uppdatera målen för markanvändning 
i planen för Ingvalsporten och därigenom 
främja projektet.

NORRA KYRKSLÄTT

Veikkolabäcken II och planförslagen för 
Veikkolaporten blir färdiga. I den utsträck-
ning det är möjligt försöker man få dem 
också till behandling för godkännande.

STRANDDETALJPLANERING

De anhängiga stranddetaljplanerna be-
handlas då de är färdiga för beslutsfattar-
na att behandlas. 

Planläggningsöversikt 2018-2019
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PROJEKT
SLUTFÖRDA OCH ANHÄNGIGA 2018 - 2019

DELGENERALPLANER

Delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2
Kantviks delgeneralplan
Masaby delgeneralplan
Bobäcks delgeneralplan
Kylmälä delgeneralplan
Delgeneralplan för trafikkorridoren i Norra Kyrkslätt

DETALJPLANER

1. Detaljplanen för Stationsområdet, 2 skedet (ändring)
2. Detaljplanen för Gesterby (ändring)
3. Detaljplanen för Festberget
4. Detaljplanen för Tollsbacken
5. Detaljplanen för Kyrkdalens köpcentrum (ändring)
6. Detaljplanen för Stallbacken (ändring)
7. Detaljplanen för idrottsparken i centrum (ändring)
8. Detaljplanen för Pickalaviken (ändring och utvidgning)
9. Detaljplanen för Briggstranden
10. Detaljplanen för Bjönsbacken (ändring)
11. Detaljplanen för Ingvalsporten
12. Detaljplanen för Jorvastriangeln (ändring och utvidgning)
13. Detaljplanen för Masabyporten (ändring)
14. Detaljplanen för Kvis
15. Detaljplanen för Norra Jorvas
16. Detaljplanen för Viltskogen
17. Detaljplanen för Sarvviksporten (ändring och utvidgning)
18. Detaljplanen för Sarvviksstranden (ändring)
19. Detaljplanen för Solbacka och Majvik (ändring och utvidgning)
20. Detaljplanen för Blåbärsbrinken
21. Detaljplanen för Lagusparken (ändring)
22. Detaljplanen för Hauklampi
23. Detaljplanen för Veikkolaporten
24. Detaljplanen för Veikkolabäcken II

STRANDDETALJPLANER

25. Stranddetaljplanen för Kurkgård
26. Stranddetaljplanen för Loman
27. Stranddetaljplanen för Mössö
28. Stranddetaljplanen för Rastiranta och ändring av stranddetaljplanen för Näse
29. Stranddetaljplanen för Öfvergård
30. Stranddetaljplanen för Edesholmen

PROJEKT SOM INLEDS 2019

31. Detaljplanen för Villa Hagas park (ändring)
32. Detaljplanen för kvarter 203 i Munkkulla (ändring)
33. Detaljplanen för Tollsträsket
34. Detaljplanen för Munkullaparken (ändring)
35. Detaljplanen för Rävkärret

Planläggningsöversikt 2018-2019
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Kommuncentrum,
etapp 2.

Kantvik

Masaby

Bobäck

Kylmälä

Planläggningsöversikt 2018-2019
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i Norra Kyrkslätt
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MELLERSTA KYRKSLÄTT

SLUTFÖRDA OCH ANHÄNGIGA 2018-
2019

Delgeneralplanen för kommuncentrum, 
etapp 2, omfattar området norr om tätor-
ten och gränsar i söder till delgeneralpla-
nen för kommuncentrum, etapp 1, samt 
i öster till delgeneralplanen för Gesterby 
och Smedsby. I väster hör den östra de-
len av Meiko naturskyddsområde till pla-
neringsområdet och Humaljärvi utgör 
den norra gränsen. På området planeras 
i första hand småhusdominerat boende. 
Planutkastet, som var framlagt i början av 
år 2016, möjliggör en  befolkningstillväxt 
om ca 3 500 invånare på området. Projek-
tet har anhängiggjorts år 2012. Det upp-
daterade programmet för deltagande och 
bedömning för projektet utarbetades år 
2018.

Med hjälp av geoinformationsförfrågan 
som ordnades 2013 fick man av områdets 
invånare och andra intressenter viktig in-
formation som utnyttjas i planeringen. 
Utöver detta har som utgångsuppgifter 
uppgjorts en naturutredning (år 2014) och 
en kulturhistorisk utredning över området 
(år 2014). Utvecklingsbilden för området 

uppdaterades år 2016 då kommunfull-
mäktige godkände utvecklingsbilden för 
kommuncentrum 2040 under temat en 
urban by. Planeringen av delgeneralpla-
nen koncentrerar sig på att anvisa bos-
tadsproduktionen som passar in i miljön 
i en miljö som med tanke på betoning på 
kulturen och naturvärden är betydelsefull. 
Dessutom är ordnandet av rekreationsför-
bindelser och fordonstrafik en utmaning 
för planeringen. 

År 2018 blir bl.a. dagvattenutredningen, 
utredningen av översvämningar i åvat-
tendrag samt den preliminära Natura-be-
dömningen av Meiko naturskyddsområde 
färdiga. Likaså har en planekonomiutred-
ning och en allmän plan om vattenförsör-
jning utarbetats för planförslaget år 2018. 

Detaljplanen för Stationsområdet, 
etapp 2, (ändring) vann laga kraft 2018. 
Planen är viktig för genomförandet av tra-
fiksystemet i Kyrkslätts affärscentrum, för 
detaljplanen möjliggör genomförandet av 
en gatuförbindelse som går under järnvä-
gen väster om resecentret. Projektet ans-
luter sig till anhängiga gatubyggnadspro-
jekt norr om järnvägen.

Kyrkslätts kommuncentrum år 2015.

Planläggningsöversikt 2018-2019
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Markanvändningen i de sydligaste hög-
huskvarteren i Finnsbacka uppdaterades 
enligt nuläget. Söder om järnvägen, i 
kvarter 213, möjliggjordes handelsfunkti-
onerna enligt markägarnas önskemål. 

Detaljplanen för Gesterby (ändring) 
baserar sig på Gesterby idéplan 2008. 
Markanvändningen enligt planen fram-
går också av delgeneralplanen för kom-
muncentrum, etapp 1. Målet är att förnya 
markanvändningen på bostadsområdet 
genom att man där kontrollerat placerar 
kompletterande byggande och avgör de 
interna trafik- och parkeringsproblemen 
på området. 

Ändringarna som föreslagits på det små-
husdominerade bostadsområdet väster 
om Gesterbyvägen är ringa. Markanvänd-
ningen öster om vägen ändras betydligt. 
Man har föreslagit att bl.a. en ringledsak-
tig gata ska genomföras på det höghus-
dominerade området. Genom gatan ska 
trafiken matas till parkeringsområdena 
i bostadskvarteren. Målet är att avlägs-
na eller åtminstone avsevärt minska for-
donstrafiken på de nuvarande interna 
gång- och cykellederna på området. Till 
följd av kompletterande byggande byggs 

nya hem för ca 450 invånare. I slutskedet 
kommer invånarantalet i Gesterby att up-
pgå till ca 2400, vilket också gör det möj-
ligt att bygga en ny närbutik invid Gester-
byvägen. 

Den största utmaningen för planeringen 
av höghusområdet är funktionaliteten 
av parkeringsarrangemangen. Kommu-
naltekniska nämnden beslutade hösten 
2018 om justering av parkeringsdimensi-
onering, och utgående från den görs de 
behövliga korrigeringarna i den allmänna 
planen för gator och parkeringsområden 
som blev färdig år 2016. Likaså ska en plan 
för dagvattenhantering utarbetas. När 
dessa planer är färdiga kan man utarbeta 
ett planförslag. Innan planen behandlas 
för godkännande ska det finnas markan-
vändningsavtal mellan kommunen och de 
centrala markägarparterna.

Detaljplanen för Festberget ligger i Hin-
dersby, i omedelbar närhet av Kyrkslätts 
affärscentrum. I den kulturhistoriskt be-
tydande miljön planeras kompletteran-
de småhusboende, och området torde få 
ca 400 nya invånare. Detaljplanen kunde 
behandlas för godkännande i slutet av år 
2018.

MELLERSTA KYRKSLÄTT

Planläggningsöversikt 2018-2019

Festbergets område hösten 2018.
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Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestys

Detaljplanen för Tollsbacken anknyter 
till Festbergets planprojekt, eftersom de 
tillsammans bildar en fungerande hel-
het på Hindersby område med kulturhis-
toriska värden och där det i första hand 
byggs kompletterande småhusboende. I 
närheten av Tolls tåghållplats ökar dock 
byggnadseffektiviteten, och där har nya 
flervåningshus anvisats. Området torde 
som mest få allt som allt ca 500 nya in-
vånare. Genom planeringsområdet leds 
också en gång- och cykelrutt. Planen fås 
till behandling för godkännande i början 
av 2019. Innan planen behandlas för god-
kännande ska det finnas markanvändnin-
gsavtal mellan kommunen och de centrala 
markägarparterna.

Detaljplanen för Kyrkdalens köpcent-
rum (ändring) gäller betydligt förnyande 
av köpcentret Kirsikka bl.a. genom att 
möjliggöra nya affärsutrymmen och för-
bättra köpcentrets anblick och attraktion. 
Samtidigt undersöks ordnandet av boen-
de på ett nytt vis. Planläggningen blir an-
hängig 2019 då programmet för deltagan-
de och bedömning för projektet har blivit 
färdigt.  I början av 2019 har preliminära 
markanvändningsplaner presenterats för 
kommunaltekniska nämnden, som gett 
anvisningar för fortsatt planering. Syftet 
är att planens beredningsmaterial blir fär-
digt år 2019.

Detaljplanen för Stallbacken (ändring) 
baserar sig i hög grad på förslaget Sene-
ca (Arkkitehtuuritoimisto Jukka Turtiainen 
Oy) som vann uppdraget för Kyrkslätts 
affärscentrum som avgjordes genom tä-
vling. Markanvändningen i affärscentrum 
förnyas avsevärt. Nytt affärsutrymme och 
nya lokaler planläggs i stora mängder. I 
planeringen av området betonas de stads-
bildmässiga målen och genomförandet av 
högklassigt miljöbyggande samt funge-
rande parkerings- och trafikarrangemang.

En av de största utmaningarna med pla-
neringen är ett funktionellt parkeringssys-

tem. Utgångspunkten är att placera par-
keringsplatserna på stadsmiljöns villkor 
så obemärkt som möjligt. Därför utreddes 
förutsättningarna att genomföra en par-
keringsanläggning under Kyrktorget och 
nybygge på kvarter 110 vid Kyrkstallsvä-
gen år 2018. Beredningsmaterialet för 
planen blir färdigt år 2019. 

Detaljplanen för idrottsparken i centrum 
(ändring) ansluter sig till detaljplanen för 
Stallbacken bl.a. i fråga om kyrkan och 
trafikarrangemangen som tjänar det pla-
nerade nya gymnasiet och affärscentrum. 
Markanvändningen i bostadskvarteren på 
Prästgårdsbacken uppdateras. Flexibla 
möjligheter att använda parkeringsområ-
dena till Gesterby skolcentrum och den 
planerade välfärdscentralen liksom även 
parkeringen till simhallen utreds bl.a. för 
att tjäna evenemang för allmänheten i 
den stora inomhushallen som ska byggas i 
Jokirinteen oppimiskeskus.

Den allmänna planeringen av gatorna i 
Kyrkslätts affärscentrum anhängiggjordes 
år 2018, och de ändrade trafikarrangeman-
gen möjliggörs med denna planändring. 
Markanvändningen på idrottsparken upp-
dateras enligt de mål som preciseras. Må-
let är att få planförslaget färdigt i början 
av år 2019.

PROJEKT SOM INLEDS 2019

Detaljplanen för Villa Hagas park (än-
dring) gäller det nuvarande området för 
hälsocentralen. Tomtöverlåtelsetävlingen 
som gäller området anhängiggörs, och 
målet är en kvarterslösning enligt försla-
get Seneca (Arkkitehtuuritoimisto Jukka 
Turtiainen Oy) som vann uppdraget för 
Kyrkslätts affärscentrum som avgjordes 
genom tävling. Avsikten är att bygga lite 
affärsutrymme i stenfoten till byggnader-
na vid Stationsvägen. Man har beräknat 
att nya hem blir färdiga för ca 300 invåna-
re. 

MELLERSTA KYRKSLÄTT

Planläggningsöversikt 2018-2019
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Planläggningsöversikt 2018-2019

MELLERSTA KYRKSLÄTT

Gårdsområdet till Villa Haga, som är kul-
turhistoriskt värdefullt, bevaras, men 
under projektet kartläggs lämplig verk-
samhet för byggnaderna. Musikinstitutet 
fortsätter i Villa Hagas utrymmen tills de 
nya utrymmena för institutet har genom-
förts. Programmet för deltagande och be-
dömning för projektet utarbetas då tom-
töverlåtelsetävlingen har avgjorts. 

Detaljplanen för kvarter 203 i Munkkulla 
(ändring) innebär att markanvändningen 
av den f.d. Sortti-stationen, som nu omfat-
tas av utrymmeskrävande handel, ändras 
till sådan som tillåter dagligvaruhandel. 
Dessutom uppdateras användningsgrans-
kningarna för de befintliga byggnaderna 
i kvarteret. Troligtvis måste kvarteret 202 
bifogas till planprojektet på grund av tra-
fikarrangemangen. Planläggningen inleds 
med uppgörande av ett program för delta-
gande och bedömning. Målet är att plan-
förslaget framläggs år 2019. Planläggnin-
gen inleds genom att man utarbetar ett 
program för deltagande och bedömning. 
Målet är att lägga fram planförslaget un-
der år 2019.

Detaljplanen för Tollsträsket har anhän-
giggjort genom att man utarbetar ett pro-
gram för deltagande och bedömning för 
projektet. Målen för planläggningen är att 
genomföra kompletterande bygge i byn 
så att det passar in i miljön i närheten av 
Tolls tåghållplats och influensområdet för 
stamnätet. En del av idrottstjänsterna i 
Hjortlandet hör till planområdet. 

Nätverket som byggts av Tolls vattenan-
delslag sköts och underhålls av Kyrkslätts 
Vatten. Kompletterande nybygge dimen-
sioneras i första hand enligt nätverkets ka-
pacitet. Utarbetande av naturutredningar 
på området har anhängiggjorts år 2018, 
men utredningen blir färdig inför som-
maren 2019, varefter planeringen av mar-
kanvändningen startar. Programmet för 
deltagande och bedömning för projektet 
utarbetas hösten 2019.

Munkkullaparkens område som ska de-
taljplaneras ligger söder om Kyrkslätts 
traditionella affärscentrum och kustba-
nan, i omedelbar närhet av resecentret på 
en med tanke på stadsbilden synlig och 
viktig plats. På området ligger en dag-
ligvaruhandel med parkeringsområden, 
Kyrkslätts järnvägsstations södra infarts-
parkeringsområde samt stationstunnelns 
södra ingång. På området ligger också 
platsen för Munkkullas före detta bytomt 
och gårdsplats. Av dess byggnadsbestånd 
kvarstår ett sädesmagasin samt byggna-
dernas stenfötter. De kulturhistoriska vär-
dena kommer att tas i beaktande i plane-
ringen och magasinbyggnaden kommer 
att anvisas som skyddad byggnad i sam-
band med planläggningen.

Man kommer att göra upp idéplaner som 
grund för detaljplaneringen. Avsikten med 
planerna är att fastställa stadsbildsmäs-
sigt och arkitektoniskt högklassiga planer 
och kvartersvisa byggrätter som mål för 
detaljplaneringen.  På området kommer 
att anvisas betydande nybyggande med 
betoning på bostadsbyggande. Program-
met för deltagande och bedömning för 
projektet utarbetas hösten 2019.

17



SÖDRA KYRKSLÄTT

Planläggningsöversikt 2018-2019

SLUTFÖRDA OCH ANHÄNGIGA  
2018-2019

Delgeneralplanen för Kantvik ligger sö-
der om kommuncentrum på Obbnäsvä-
gens influensområde: planeringsområdet 
sträcker sig till var sida om Obbnäsvägen 
och gränsar i väster till havsområdet, i 
söder till Obbnäs garnisonsområde och 
i norr till delgeneralplanen för Kolsarby. 
Projektet anhängiggjordes år 2013 då pro-
grammet för deltagande och bedömning 
godkändes. 

Med hjälp av geoinformationsförfrågan 
som ordnades 2013 fick man av områdets 
invånare och andra intressenter viktig in-
formation som utnyttjas i planeringen. 
Utöver detta har som utgångsinformation 
uppgjorts en arkeologisk utredning (2011), 
naturutredning (2014) och en utredning 
över byggnadsbeståndet på området 
(2014). Kommunfullmäktige godkände år 
2016 utvecklingsbilden för Kantvik 2040 
under temat havsnära Kantvik. 

I planeringen av delgeneralplanen anvi-
sas tillräckliga områden för bostadspro-
duktionen i en till naturvärdena sett må-
ngformig och havsnära miljö, dessutom 
är ordnandet av trafiken och framför allt 
förbättrandet av förhållandena för kollek-
tivtrafiken centrala utmaningar för plane-
ringen. Också markanvändningen i stran-
dzonen bl.a. för invånarnas rekreation är 
viktig. 

I slutet av år 2017 bereddes berednings-
materialet för planen för att behandlas av 
kommunaltekniska nämnden, men nämn-
den remitterade det för ny beredning. År 
2018 utarbetades en planekonomisk ut-
redning och en dagvattenutredning samt 
en allmän plan för vattenförsörjningen. 
Målet är att få beredningsmaterialet för 
planen framlagd år 2019, men dessförin-
nan torde programmet för deltagande 
och bedömning uppdateras.

Från strandklipporna vid Pickalaviken öppnar sig en fin havsutsikt.
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Kirkkonummen kunnan rakennusjärjestys

Detaljplanen för Pickalaviken (ändring 
och utvidgning) gränsar i Kyrkslätts 
västra kustzon till Sjundeå kommun. Må-
let är att uppdatera den föråldrade planen 
och reservera ändamålsenliga områden 
för företagsverksamhet och rekreation. 
Programmet för deltagande och bedöm-
ning för projektet blev färdigt år 2017, och 
beredningsmaterialet för planen utarbe-
tas då utredningarna om trafiken som in-
leddes år 2018 har blivit färdiga.

Detaljplanen för Briggstranden ligger 
söder om Kantviks centrum och gränsar 
till Strömsbyviken. På området finns bl.a. 
hamnverksamhet som upprätthålls av 
Helsingfors Hamn och områden reserve-
rade för företagsverksamhet. I och med 
planläggningen byggs boende och en 
koncentration av regional båtverksamhet 

med en småbåtshamn i den marina mil-
jön. Bostadsutbudet är mångsidigt från 
flervåningshus till småhus. Området torde 
få ca 500 nya invånare.

Projektet utarbetas som ett samarbete 
mellan kommunen och Helsingfors stad. 
År 2016 var planförslaget framlagt. År 
2018 utarbetades kommunaltekniska ut-
redningar bl.a. i fråga om byggbarheten 
på området. Avsikten är att den slutliga 
planen godkänns år 2019 förutsatt att ett 
markanvändningsavtal är ingånget mel-
lan kommunen och Helsingfors stad.

PROJEKT SOM INLEDS 2019

I enlighet med planläggningsprogrammet 
inleds inga nya planprojekt år 2019.

SÖDRA KYRKSLÄTT

Planläggningsöversikt 2018-2019

Detaljplanen för Briggstranden / Illustration / Serum Arkkitehdit Oy.
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ÖSTRA KYRKSLÄTT

Planläggningsöversikt 2018-2019

SLUTFÖRDA OCH ANHÄNGIGA  
2018-2019

Delgeneralplanen för Masaby omfat-
tar Masaby centrum och det omgivande 
närområdet så att planeringsområdet i 
väster gränsar till sjön Vitträsk och i öster 
till Esboviken. I söder anknyter planområ-
det till delgeneralplanen för Jorvas och 
Ingvalsby och i norr till den anhängiga del-
generalplanen för Bobäck. Projektet an-
hängiggjordes år 2013 då programmet för 
deltagande och bedömning för projektet 
godkändes. 

Med hjälp av geoinformationsförfrågan 
som ordnades 2013 fick man av områdets 
invånare och andra intressenter viktig in-
formation som utnyttjas i planeringen. 
Utöver detta har en naturutredning (år 
2015), en inventering av den byggda kul-
turmiljön (år 2015) och en arkeologisk 
inventering (år 2015) uppgjorts som ut-
gångsinformation. Utvecklingsbilden för 
Masaby och Bobäck 2040 med temat en 
stad nära naturen godkändes i kommun-
fullmäktige år 2016. 

I planeringen av delgeneralplanen kon-
centrerar man sig på utveckling av cent-

rumområdet och en betydande utökning 
av invånarantalet samt reservering av til-
lräckliga områden för bostadsproduktion 
och rekreation på lång sikt. Både ordnan-
det av trafik och framför allt möjligheterna 
att utveckla kollektivtrafiken är centrala 
utmaningar för planeringen. Utöver detta 
är målet att öka småstadens dragnings-
kraft som ett område med god närservice 
och företagsverksamhet. 

Planens beredningsmaterial var framlagt i 
slutet av år 2017. Efter responsen på ma-
terialet anhängiggjordes den allmänna 
planeringen av vattenförsörjningen, ut-
redningen av planekonomin och en om-
fattande flygekorrsutredning år 2018. År 
2018 inledde Nylands NTM-central plane-
ringen av båda planskilda anslutningarna 
vid Ring III. Målet är att lägga fram plan-
förslaget år 2019.

Delgeneralplanen för Bobäck omfattar 
det norr om Masaby tätort belägna områ-
det som i söder gränsar till delgeneralpla-
nen för Masaby, i öster till Esboviken, i 
norr till Esbo stads gräns och i väster till 
sjön Vitträsk. 

Masalan graffiti....

Östra Kyrkslätt år 2017.
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Med hjälp av geoinformationsförfrågan 
som ordnades 2013 fick man av områdets 
invånare och andra intressenter viktig in-
formation som utnyttjas i planeringen. En 
naturutredning (år 2015), en inventering 
av den byggda kulturmiljön (år 2015) och 
en arkeologisk inventering (år 2015) har 
uppgjorts som utgångsinformation. Ut-
vecklingsbilden för Masaby och Bobäck 
2040 med temat en stad nära naturen go-
dkändes i kommunfullmäktige år 2016. 

I delgeneralplanen undersöks möjlighe-
ter att öka områdets befolkningsunder-
lag och anvisa platser för nya bostäder. 
Ett specifikt mål för befolkningstillväxten 
uppställdes emellertid inte, utan man tar 
ställning till frågan i samband med uppgö-
randet av planen. Utmaningar för plane-
ringen är bl.a. att harmonisera samhälls- 
och bystrukturen, dock så att man bevarar 
områdets byaktiga karaktär, utveckling av 
områdets trafikarrangemang och kollek-
tivtrafik enligt de nuvarande busslinjerna 
samt tryggande av genomförbarheten av 
stadsbanan.

Projektet anhängiggjordes år 2016 då 
programmet för deltagande och bedöm-
ning för projektet godkändes. Efter det 
har planläggnings- och trafiksystemtjäns-
terna på grund av resursbrist inte kunnat 
främja projektet. Samma år färdigställdes 
områdesreserveringsplanen för kustba-
nan, i vilken framfördes placering av en 
tågdepå för närtågstrafiken i zonen mel-
lan kustbanan och Ring III norr om Masaby 
tätort. I slutet av år 2018 inleds utrednin-
gsarbetet gällande tågdepån. Då under-
söks även de av kommunen förutsatta 
alternativa depåplatserna för kustbanan.  

Den planekonomiska utredningen för 
områdena Masaby och Bobäck och den 
allmänna planen för vattenförsörjningen 
blir klara i början av år 2019. Materialet 
gällande flygekorrarna, som kompletterar 
naturutredningen, blir också klart.

Före uppgörandet av delgeneralplanens 
beredningsmaterial uppdateras projek-

tets program för deltagande och bedöm-
ning. Målet är att färdigställa planens be-
redningsmaterial i slutet av år 2019.

Detaljplanen för Bjönsbacken (ändring) 
ligger i Masaby centrum. Områdets urs-
prungliga planförslag, som omfattade 
en del av Banvallens bostadsområde, var 
framlagt år 2016. Därefter bildades detal-
jplanen för Vernersparken av planen som 
hört till Banvallens område. Detaljplanen 
vann laga kraft år 2017. I markanvänd-
ningen och stadsbilden i planen för Bjön-
sbacken beaktas principerna i miljö- och 
kvalitetsplanen för Masaby som blev klar 
år 2017. 

Det uppdaterade programmet för delta-
gande och bedömning för projektet utar-
betades i slutet av år 2018. Planförslaget 
torde bli färdigt i år 2019 och avsikten är 
att förelägga planen för behandling för 
godkännande under samma år. Innan pla-
nen behandlas för godkännande ska det 
finnas ett markanvändningsavtal mellan 
kommunen och markägarparten. 

Detaljplanen för Ingvalsporten omfat-
tar korsningsområdet mellan Västerleden 
och Ring III med närområden. På området 
planeras en koncentration av regionalt 
betydande handel (ca 50 000 v-m2) i en-
lighet med delgeneralplanen för Jorvas 
och Ingvalsby. Vid sidan av planprojektet 
har man uppgjort en ändring av vägpla-
nen för korsningsområdet i samarbete 
med Trafikverket. Syftet är att godkänna 
ändringen i samband med godkännandet 
av detaljplanen. 

Projektet har avbrutits tills vidare. Kom-
munen har under avbrottet tillsammans 
med olika aktörer utrett möjligheterna 
att fortsätta projektet utan att lyckas med 
det. Utvecklingsbilden för markanvänd-
ningen i Kyrkslätt uppdateras år 2019 och i 
samband med det kan nya mål uppställas 
för projektet som utgångspunkt för den 
fortsatta planläggningen. Om målupps-
tällningen ändras, uppdateras program-
met för deltagande och bedömning innan 
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planeringsarbetet fortsätts. Innan planen 
behandlas för godkännande ska det finnas 
ett markanvändningsavtal mellan kom-
munen och markägarparten. 

Detaljplanen för Jorvastriangeln (än-
dring och utvidgning) uppgörs i enlighet 
med delgeneralplanen för Jorvas och Ing-
valsby i samverkan med instansen (Lem-
minkäinen Oy, nuvarande YIT-koncernen) 
som vann tomtöverlåtelsetävlingen 2010. 
Planeringsområdet omfattar området 
mellan Gamla Kustvägen och Västerleden 
väster om Jorvas tåghållplats. Målet är att 
i hållplatsens omedelbara närhet planläg-
ga bl.a. kommersiell verksamhet som till 
exempel en närbutik som betjänar områ-
dets invånare i enlighet med delgene-
ralplanen för Jorvas och Ingvalsby. Delge-
neralplanen möjliggör många olika slag av 
verksamhet på området för centrumfunk-
tioner i Jorvastriangeln. Målet är att också 
dra upp linjerna för en regional gång- och 
cykelhuvudled från Jorvas till Bredberget.

Programmet för deltagande och bedöm-
ning för projektet blev färdigt 2016. Pro-
jektet framskred inte år 2018 och kommu-
nen utreder under år 2019 främjandet av 
planen tillsammans med instansen som 
vann tävlingen. 

Detaljplanen för Masabyporten (än-
dring) ligger med tanke på tillgänglighe-
ten på ett gott ställe invid goda kollekti-
vtrafikförbindelser i Masaby centrum på 
ett område som avgränsas av kustbanan, 
Sundsbergsvägen och Ring III. Skyddan-
det av på området belägen verksamhet, 
boende, vårdtjänster och arbetsplatser 
från trafikbuller är en stor utmaning, sam-
tidigt som byggnaderna som uppförs på 
området är en port då man anländer till 
Masaby från den planskilda anslutningen 
från Ring III, vars områdesreserveringar 
hör till planeringsområdet. 

Planens beredningsmaterial var framlagt 
år 2017. Därefter ansåg man det motive-
rat att avgränsa den planskilda anslut-
ningen vid Ring III utanför projektet, och 
därför uppdaterades projektets program 
för deltagande och bedömning år 2018. 
Planförslaget blev klart i slutet av år 2018. 
Målet är att planen ska behandlas för god-
kännande i år 2019. Innan planen behand-
las för godkännande ska det finnas ett 
markanvändningsavtal mellan kommu-
nen och markägarparten. 

Detaljplanen för Masabyporten / illustration / FCG 2018.
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Detaljplanen för Kvis omfattar den västra 
delen av planeprojektet Västra Jorvas som 
varit framlagt. Läget på Jorvas tåghål-
lplats influensområde och invid kommu-
nens interna busstamnät är en motivering 
för kompletterande byggande på områ-
det. Det är utmanande att placera nytt 
byggande på området som på sina ställen 
är rätt tätt bebyggt, och det fordrar en 
bredare växelverkan än normalt mellan 
områdets invånare. Med anledning av 
detta är det motiverat att dela det ursp-
rungliga planområdet i två delar. Anslut-
ning av den nya markanvändningen till 
den s.k. centralskogen fordrar dessutom 
god planering. 

För projektet utarbetades ett program 
för deltagande och bedömning år 2017. 
År 2018 främjades planeringen av mar-
kanvändningen genom att anhängiggöra 
den allmänna planeringen av gator och 
vattenförsörjning. Planförslaget görs upp 
år 2019. 

Detaljplanen för Norra Jorvas omfattar 
den östra delen av detaljplaneprojektet 
Västra Jorvas, som varit framlagt. Läget 
på Jorvas tåghållplats influensområde och 
invid kommunens interna busstamnät är 
en motivering för kompletterande byg-
gande på området. Det är dock utmanan-
de att placera nytt byggande på området 
som på sina ställen är rätt tätt bebyggt. 
Detta har fordrat en bredare växelverkan 
än normalt mellan områdets invånare. 
Med anledning av detta är det motiverat 
att dela det ursprungliga planområdet i 
två delar. Anslutning av den nya markan-
vändningen till den s.k. centralskogen 
fordrar dessutom god planering.

För projektet utarbetades ett program 
för deltagande och bedömning år 2017. 
År 2018 framskred planeringen av mar-
kanvändningen och man anhängiggjorde 
den allmänna planeringen av gator och 
vattenförsörjning. Planförslaget görs upp 
år 2019. 

Detaljplanen för Viltskogen godkändes i 
början av år 2019, men har inte ännu vun-
nit laga kraft på grund av besvär som läm-
nats in. Planen anknyter till detaljplanen 
för Sarvviksporten genom byggandet av 
kommunalteknik. På området som ligger 
invid Västerleden har man planerat ett be-
tydande område för företagsverksamhet 
(ca 35 000 v-m2) på ett område med god 
nåbarhet. Eftersom det nya området för 
företagsverksamhet syns bra till Väster-
leden, bör byggandet styras till Kyrkslätts 
viktigaste led för att skapa en högklassig 
stadsbild.

Detaljplanen för Sarvviksporten (än-
dring och utvidgning) anknyter till Esbo-
vikens strandzon och det invid Västerleden 
belägna, delvis byggda bostadsområdet i 
Sarvvik. Planen godkändes i början av år 
2019, men har inte ännu vunnit laga kraft 
med anledning av besvär som lämnats in.

Planändringen gäller ändring av de invid 
Sarvviksallén belägna småhusdominera-
de kvarteren till kvarter för flervåningshus 
samt reservering av ett tillräckligt stort 
kvarter för ett inlärningscenter. Planens 
utvidgningsområde omfattar Finnträsks 
strandzon i närheten av Sarvviksportens 
planskilda anslutning, där man planerar 
ett nytt flervåningshusdominerat bos-
tadsområde för ca 500 invånare på ett 
område med hög servicenivå inom kol-
lektivtrafiken. I närheten av Västerledens 
korsningsområde har planlagts en plats 
för en närbutik. 

Detaljplanen för Sarvviksstranden 
(ändring) ligger vid Esbovikens strand. 
Platsen har god nåbarhet och från plane-
ringsområdet är avståndet bara några ki-
lometer till Stensviks kommande metros-
tation. På området som ligger på en synlig 
plats byggs en tät klunga av flervånings-
hus i en bergig sluttning. Området får ca 
500 nya invånare. Vid stranden byggs en 
båthamn och småskalig serviceverksam-
het. Vid stranden till sjön Finnträsk kom-
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mer en småskalig badstrand och ett  rela-
tivt omfattande område för rekreation.

Programmet för deltagande och bedöm-
ning för projektet godkändes 2016 och 
planutkastet var framlagt i början av hös-
ten 2017. Planförslaget blev färdigt i slutet 
av 2018, men kommunaltekniska nämn-
den remitterade det för ny beredning. Det 
nya planförslaget blev klart i början av år 
2019 och man beslutade lägga fram det. 
Avsikten är att planen behandlas för go-
dkännande 2019. Innan planen behandlas 
för godkännande ska det finnas ett mar-
kanvändningsavtal mellan kommunen 
och markägarparten.

Detaljplanen för Solbacka och Majvik 
(ändring och utvidgning) ligger i zonen 
mellan Ring III och Esboviken där området 
gränsar till Esbovikens fågelvattenområ-
de som hör till nätverket Natura 2000. 
Mötes- och kongresshotellet Majvik hör 
till planeringsområdet. Området planeras 
i första hand som bostadsområde med allt 
från småhus till flervåningshus. Den upp-
kommer hem för ungefär tusen invånare 
på ett område med god nåbarhet. Avstån-
det till Masaby tåghållplats är som kortast 
endast några hundra meter. Den eftersträ-
vade trafikmängden baserar sig på den 
nya matargatan som leds genom området 
från Herrgårdsstranden till Ring III via den 
planskilda anslutningen som ska byggas 
vid Majvik vidare till Masaby tätort.

Programmet för deltagande och bedöm-
ning för projektet godkändes 2016, men 
utvidgandet av planeringsområdet till 
Herrgårdsstranden fordrade uppgöran-
de av ett nytt program för deltagande 
och bedömning år 2017. Planutkastet var 
framlagt i början av hösten 2017. Avsikten 
är att göra upp planförslaget år 2019 då 
undantagstillståndet som gäller flygekor-
rarnas livsmiljö har behandlats. Innan pla-
nen behandlas för godkännande ska det 
finnas ett markanvändningsavtal mellan 
kommunen och markägarparten.   

Detaljplanen för Blåbärsbrinken omfat-
tar området västra om Smedsbyvägen i 
detaljplanen för  Masaby västra bostad-
sområden, som hör till Kyrkslätts plan-
läggningsprogram för åren 2019-2023. 
Programmet för deltagande och bedöm-
ning för projektet utarbetades år 2018. 

På området planeras småhusdominerat 
boende som stödjer sig på servicen i Masa-
by centrum och kommuncentrum. I områ-
dets västra och mellersta del är målet att 
möjliggöra ett ekologiskt, samhälleligt 
och framstegsvänligt bostadsområde 
som utnyttjar de senaste innovationerna 
och boende av försökskaraktär, så som 
gruppboende och alternativa, till sitt kol-
fotspår sett effektiva energilösningar och 
sätt att röra sig. Med tanke på det befintli-
ga småhusdominerande bostadsområdet 
och tjänsterna är planen till sin karaktär 
huvudsakligen konstaterande. Detaljpla-
nens beredningsmaterial läggs fram un-
der år 2019.

PROJEKT SOM INLEDS 2019

Detaljplanen för Rävkärret omfattar 
den del av detaljplanen för Masaby västra 
bostadsområden som ligger öster om 
Smedsbyvägen och ingår i Kyrkslätts plan-
läggningsprogram för åren 2019-2023. 
Området angränsar till Masaby idrotts-
park. Området som planeras för småhus-
boende och stödjer sig på servicen i Ma-
saby och kommuncentrum, anhängiggörs 
innan slutet av år 2019 genom att uppgöra 
ett program för deltagande och bedöm-
ning för projektet.
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Planförslaget för Kylmälä delgene-
ralplan var framlagt under sommaren 
2015 och programmet för deltagande 
och bedömning för delgeneralplanen up-
pdaterades. I den fortsatta beredningen 
tillämpas riktlinjerna för den fortsatta 
beredningen av planen som kommuns-
tyrelsen beslutat (22.8.2016 § 241). I en-
lighet med detta bereds förslaget till del-
generalplan på nytt och i den tillämpas 
delområdesvisa planbestämmelser.

Syftet med planläggningen är att fören-
hetliga bystrukturen, styra boendet till 
lämpliga områden och anvisa tillräckliga 
rekreationsområden och enhetliga fri-
lufts- och ridrutter. Samtidigt utreds mö-
jligheterna att förbättra trafiksäkerheten 
och kollektivtrafiken samt servicebehovet 
på området. Man har utarbetat en natu-
rutredning, flygekorrutredning, byggin-
ventering och trafikgranskning för arbetet 
med delgeneralplanen.

Målet är att lägga fram det justerade förs-
laget till delgeneralplan i år 2019.

Detaljplanen för Hauklampi har lagts ner 
med kommunfullmäktiges beslut år 2018.

Delgeneralplanen för Lagusparken (än-
dring) har vunnit laga kraft år 2018. Områ-
det ligger i västra delen av Veikkola tätort. 
Veikkola Sanatoriums kulturhistoriskt 
betydande område har ändrats till boen-
debruk, och markanvändningen möjliggör 
en stigaktig förbindelse vid Lamminjärvis 
strand. Det kommer ca hundra nya in-
vånare på ett område med god nåbarhet, 
eftersom t.ex. servicen i Veikkola centrum 
ligger på en knapp kilometers avstånd 
från planeringsområdet.

Detaljplanen för Veikkolaporten ligger 
norr om Veikkola centrum på området 
mellan Åboleden och järnvägen mellan 
Esbo och Salo (ESA-banan). Planen up-
pgörs främst för näringslivets behov: för 
företagsverksamhet anvisas över 30 000 
v-m2 nytt verksamhetsutrymme och des-
sutom en station för bränsledistribution, 
en reservering för en brandstation och ett 
parkeringsområde för dem som besöker 
Noux nationalpark. 

År 2016 anhängiggjorde kommunen i sa-
marbete med Trafikverket uppgörandet 
av en ändring av vägplanen för Veikkolas 
planskilda anslutning. År 2017 ville Trafik-
verket i anknytning till vägplanen utreda 
möjligheterna att anlägga hållplatser för 
fjärrtrafikens reguljärbussar i den planskil-
da anslutningen, vilket förutsatte ändring 
av principerna i den preliminära vägpla-
nen. 

Veikkola centum år 2015.
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Planutkastet var framlagt år 2014 och 
planförslaget görs upp då Trafikverket får 
beslut om planeringen av arrangemangen 
gällande den planskilda anslutningen i 
Veikkola i början av år 2019. 

Detaljplanen för Veikkolabäcken II ligger 
i Veikkola centrum på en plats med bra 
nåbarhet. Den nya markanvändningen 
i Lamminjärvis strandzon möjliggör ut-
vidgning av det befintliga bostadsområ-
det söderut samt harmonisering och up-
pdatering av funktionerna i idrottsparken. 
Utvidgningsområdet uppförs småhus-
dominerat och det torde komma ca 350 
nya invånare.. Strandzonen reserveras för 
rekreation och från bostadsområdet byg-
gs en gång- och cykelrutt till Eriksgårdsvä-
gen, vilket fordrar omplanering av rutter-
na i idrottsparken.
Planutkastet var framlagt i årsskiftet 2015-
2016. Planförslaget blev färdigt i början av 
år 2018 men det remitterades för ny be-
redning. Det nya planförslaget blir klart år 
2019 vilket torde innebära att planen be-
handlas för godkännande år 2020. Innan 
planen behandlas för godkännande ska 
det finnas ett markanvändningsavtal mel-
lan kommunen och markägarparten.  

PROJEKT SOM INLEDS 2019

Delgeneralplanen för trafikkorridoren i 
norra Kyrkslätt inleds år 2019 i enlighet 
med ändringen i planläggningsprogram-
met som kommunfullmäktige beslutat 
om 4.3.2019 (§ 13).

Uppgörandet av delgeneralplanen baserar 
sig på den pågående allmänna planerin-
gen av den snabba järnvägsförbindelsen 
mellan Helsingfors och Åbo (genbanan Es-
bo-Salo, dvs. den s.k. ESA-banan) och be-
hovet av att anvisa den planenliga banlin-
jen i generalplanen som vunnit laga kraft. 
Enligt 10 § i banlagen ska en utredningsp-
lan och en järnvägsplan som gäller byg-
gande av en järnväg grunda sig på en så-
dan plan med rättsverkningar som avses i 
markanvändnings- och bygglagen och i 
vilken järnvägsområdets läge och dess 
förhållande till övrig områdesanvändning 
har kartlagts. Med undantag av Kyrkslätts 
kommun är planeringen av markanvänd-
ningen i övriga kommuner vid banan an-
tingen redan avgjord eller så pågår den. 

Kommunen har som mål att i delgene-
ralplanen anvisa Veikkola hållplats läge 
och alla trafikförbindelser dit och markan-
vändningen på hållplatsens närområde. 
Hållplatsen ska tjäna närtågstrafiken. Vid 
utarbetande av delgeneralplanen utnytt-
jas utredningar som redan utarbetats och 
utredningar ska utarbetas i anslutning till 
den allmänna planeringen av banan. Av-
sikten är att de behövliga övriga utred-
ningarna utarbetas år 2019. På grund av 
den omedelbara närheten av Noux natio-
nalpark, som anvisats som Natura 2000 
-område, utarbetas även en Naturabe-
dömning som gäller den. 

En del av Veikkola sanatoriums område 
i detaljplanen för Lagusparken.
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STRANDDETALJPLANER

SLUTFÖRDA OCH ANHÄNGIGA 
2018 - 2019

Ändring av Kurkgårds stranddetaljplan 
så att den motsvarar de nuvarande beho-
ven i fråga om gårdscentrumet inleddes år 
2009. Planutkastet var framlagt somma-
ren 2012. Planförslaget blev färdigt våren 
2015.

Lomans stranddetaljplan ligger i Por-
kala och man har börjat utarbeta planen 
genom att år 2013 göra upp ett program 
för deltagande och bedömning för planen. 
Målet är att markanvändningen på hol-
men bättre skulle motsvara markägarens 
nuvarande behov. Planutkastet var fram-
lagt hösten 2014 och planförslaget våren 
2016.

Målet med Mössö stranddetaljplan i Por-
kala är att markanvändningen på holmen 
bättre skulle motsvara markägarens nuva-
rande behov. Programmet för deltagande 
och bedömning för planen godkändes i 
början av 2014 och planutkastet var fram-
lagt våren 2015. 

Stranddetaljplanen för Rastiranta och 
ändringen av stranddetaljplanen för Näse 
ligger ca 11 km från Kyrkslätts kommun-
centrum söderut, öster om Obbnäs i Näse 
by. Målet med stranddetaljplanen är utve-
ckling av ett turismområde i enlighet med 
delgeneralplanen för skärgårds- och kus-
tområden samt bevarande av fritids. och 
åretruntboende. Planutkastet var fram-
lagt i slutet av år 2016 och planförslaget 
våren 2018.

Öfvergårds stranddetaljplan ligger på 
Porkala udd på Dragesvikens östra strand 
på ca 20 km avstånd från Kyrkslätts kom-
muncentrum. Planområdets areal är ca 
23 ha. Målet med stranddetaljplanen är 
utvidgning och utveckling av Helsingfors 
kyrkliga samfällighets lägergård på områ-
det samt utveckling av Keskos fastigheter 
för mötes- och rekreationsanvändning. 

Planområdet utvidgades för Keskos områ-
des del efter att planutkastet var fram-
lagt. Planutkastet var framlagt i årsskiftet 
2015-2016 och planförslaget för sin del i 
början av 2017. Planen har godkänts i bör-
jan av sommaren 2018 och den har vunnit 
laga kraft.

Edesholmens stranddetaljplan uppgjor-
des för första gången 2007-2012 och kom-
munfullmäktige i Kyrkslätt godkände den 
våren 2012. Högsta förvaltningsdomsto-
len upphävde dock kommunfullmäktiges 
beslut om godkännande av planen våren 
2015. Stranddetaljplanen har uppgjorts 
på nytt åren 2017-2018 så att dess mål 
huvudsakligen är de samma som i planen 
som upphävdes år 2015. Avsikten är att på 
ön placera högklassiga havsnära mötes- 
och representationslokaler, och att place-
ra byggandet så att de mest värdefulla 
områdena med tanke på sin natur och den 
största delen av den norra stranden och 
de små öarna bevaras som orörda natu-
rområden.

Stranddetaljplanen har godkänts i början 
av sommaren 2018 men besvär har an-
förts hos förvaltningsdomstolen över bes-
lutet att godkänna planen.

PROJEKT SOM INLEDS 2019

Ansökningar om uppgörande av nya 
stranddetaljplaner har inte framförts före 
utgången av år 2018.
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TRAFIKSYSTEMPLANERING

I trafiksystemplanen för Kyrkslätts centrala 
tätortszon 2040 har man för trafiksystemet 
i zonen föreslagit en utvecklingsstig som 
framskrider stegvis och riktlinjer ända till år 
2050. 

Målen med planen är identifiering av proble-
men i trafiksystemet för tätortszonen och 
fastställande av lösningar samt prioritering 
av dem, indelning av utvecklingen av mar-
kanvändningsområden i etapper i relation 
till trafiksystemets funktion samt förutsätt-
ningarna för genomförandet av kollektivtra-
fikförbindelser då markanvändningen ökar. 

REGIONAL PLANERING

Helsingforsregionens trafiksystemplan 
(HLJ 2015) är en långsiktigt strategisk plan 
som beskriver regionens gemensamma 
strategiska avsikter beträffande framtida 
trafiksystem, utveckling och användning 
av systemet. Planen är uppgjord för 14 
kommuners område i Helsingforsregionen 
och den godkändes våren 2015. Följande 
plan (HLJ 2019) blir färdig 2019 som en del 
av projektet MBT 2019. Intentionsavtalet 
om utveckling av trafiksystemet för västra 
Nyland åren 2014-2019 undertecknades 
sommaren 2014. Kyrkslätt deltar i utarbe-
tandet av trafiksystemplanerna för både 
Helsingforsregionen och Västra Nyland. 

Vid Trafikverket pågår planeringen av en 
snabb tågförbindelse från Helsingfors till 
Åbo. Den har dragits norr om Åboleden och 
genom Veikkola tätort. Kommunens mål är 
att på järnvägsavsnittet även få närtågstra-
fik och en hållplats i Veikkola. Det finns inga 
beslut om byggande av den nya banan. 

Områdesreserveringsplanerna för Ring III 
och stamväg 51 blev färdiga 2017. Planerna 
gäller vägavsnitt på Ring III mellan Mankby 
och stamväg 51 samt på stamväg 51 mel-
lan Munkkullas planskilda anslutning och 
gränsen mellan Sjundeå och Ingå. Planerna 
omfattar behoven av utveckling av båda 

vägavsnitten på lång sikt för förbättring av 
trafiksäkerheten och säkerställande av smi-
digheten i trafiken. Nylands NTM-central 
har ansvarat för uppgörandet av planerna.

STATIONSOMRÅDEN OCH INFARTS-
PARKERING I KYRKSLÄTT 

I Kyrkslätts resecentrum ökar antalet in-
fartsparkeringsplatser då ett nytt korttids-
parkeringsområde för reguljärbussar norr 
om järnvägsstationen blir färdigt och Sta-
tionsparken iståndsätts. Dessutom har ga-
tuarrangemangen anpassats som en del av 
den mer omfattande trafiksystemhelheten 
i affärscentrum. Till exempel från den nya 
rondellen kommer man att leda en ny för-
bindelse för fordonstrafik under järnvägen 
från det traditionella affärscentrumet till 
Munkkullaområdet. Det första skedet av 
byggnadsprojektet slutförs 2019 norr om 
järnvägen.

Efter detta påbörjas år 2019 uppgörandet 
av gatu- och byggnadsplaner i enlighet 
med detaljplanen (detaljplanen för Station-
sområdet, 2 skedet) som vann laga kraft 
2018 och den till utgångsinformation utar-
betade allmänna planen för gatuförbindel-
sen under järnvägen som blev färdig 2015. 
Det egentliga byggandet började 2020. 

Järnvägsplanerna för renovering av Jorvas 
hållplats blev färdiga 2017, men planen har 
inte godkänts i Trafikverket. Renoveringen 
av hållplatsen inleds troligen 2020. 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK SAMT 
TRAFIKSÄKERHET

Förhållandena för gång och cykling har för-
bättrats i kommunen genom att bl.a. bygga 
förbindelser som saknats i enlighet med ut-
vecklingsplanen för Kyrkslätts gång- och cy-
keltrafiknät. Byggandet av Lappbölevägens 
gång- och cykelled från Evitskogsvägen till 
Kauhalavägen inleddes 2018 och den blir 
färdig 2019. Leden är en del av Helsingfors-
regionens huvudcykelnät. Av åtgärdspro-
grammet för utvecklingsprogrammet för 
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gång- och cykellederna i Kyrkslätt framgår 
kommunens projekt och beredskapen för 
planering av dem.

Nylands NTM-central och kommunen har 
främjat också planeringen av projekten 
som hör till Helsingforsregionens huvudcy-
kelnät. Sarvviksportens detaljplaneprojekt 
möjliggör då det genomförs byggande av 
en cykelförbindelse på området från Sarv-
vik söder om Västerleden till Ingvalsportens 
område. Likaså är målet med Jorvastrian-
gelns planprojekt att anvisa en ny regional 
cykelförbindelse mellan Jorvas och Tolls 
stationsområde. 2020 byggs från Tolls sta-
tionsområde en förbindelse som omfattas 
av huvudcykelnätet söder om kustbanan till 
kommuncentrum. Beslut om genomföran-
det av ovan nämnda projekt fattas senare. 

Verksamheten i Kyrkslätts tväradministrati-
va trafiksäkerhetsarbetsgrupp etablerades 
2018. Arbetsgruppens verksamhet omfattar 
bl.a. planering av konkreta åtgärder, dele-
gering av uppgifter vidare till enheter och 
intressentgrupper, uppföljning av trafiksä-
kerheten och kommunikation. Verksamhe-
tens fokus är på trafikfostran genom kam-
panjer och kommunikation, men i gruppen 
behandlas också säkerhetsfrågor kring tra-
fikmiljön samt främjande av hållbara resor. 

Kyrkslätts plan för trygg och hållbar trafik 
blev färdig i början av 2018.

Trafiksäkerhetsmotionerna behandlas årli-
gen i kommunaltekniska nämnden.

KOLLEKTIVTRAFIK

Kyrkslätts kommun är medlem i samkom-
munen Helsingforsregionens trafik (HRT). 
Planeringen och ansvaret för ordnandet av 
kollektivtrafiken i Kyrkslätt ligger hos HRT.

Västmetrons trafik kom igång i slutet av 
2017 och till följd av det, började man från 
början av 2018 leda busstrafiken från Kyrks-
lätt och södra Esbo till metrostationen i 
Mattby. Då ersattes de direkta busslinjerna 
från Kyrkslätt till Kampen med matarlinjer 
till Mattby metrostation. 

Det första skedet av gatubyggandet i sa-
neringen av Masabyvägen inleddes hösten 
2018. På Masabyvägen byggs en rondell 
i Sundsbergsvägens korsning, trafikljus i 
Smedsbyvägens korsning och busshållplat-
spar vid Masaby bibliotek och Nissnikun 
koulu. Saneringen av Masabyvägen genom-
förs i etapper.

Tolls station hösten 2018.
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DET ARKITEKTURPOLITISKA 
PROGRAMMET 

Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 
2017 är ett strategiskt utvecklingsprogram 
för byggd miljö och arkitektur. Målet med 
programmet är att främja praxis med vilka 
man strävar efter att bilda en tidsmässigt 
stegvis byggd miljö som förnyas på ett 
förnuftigt och hållbart sätt.

I det arkitekturpolitiska programmet strä-
var man efter att också hitta metoder 
med vilka man kunde stärka tätorters, by-
ars och olika bebyggda områdens lokala 
identitet och styra byggandet till exempel 
genom att beakta varje områdes bygg-
nadsbestånd, natur och särdrag i landska-
pet.  

Programmet utgörs i regel av allmänna 
strategiska mål, specialmål som härletts 
ur dem och av åtgärder för realisering av 
programmet. Växelverkan har varit en 
central del av projektet, eftersom man vid 
uppgörandet ordnat workshopar med oli-
ka intressentgrupper. Till exempel elever-
na i Kirkkoharjun koulu deltog i projektet 
i början.  

Uppgörandet av det arkitekturpolitiska 
programmet påbörjades i början av år 2013 
med en geoinformationsförfrågan och ett 
arkitekturpolitiskt seminarium med temat 
”Rakennettu ympäristö kehitysvoimaksi – 
arkkitehtuuripolitiikasta potkua” (Bebyg-
gd miljö som utvecklingskraft – arkitek-
turpolitisk energi). Efter olika delprojekt, 
workshopar och remissrundor blev det 
slutliga programmet ”Hemma i Kyrkslätt” 
färdigt. Programmet godkändes i kom-
munfullmäktige våren 2018.   

I det arkitekturpolitiska programmet ingår 
sju åtgärder som på rubriknivå är:

1. En procent till konsten
2. Planeringstävlingar
3. Hållbarare utveckling
4. Lättnader i experimentellt byggande
5. Lär känna lokalhistorian
6. Förstärkande av invånarnas delaktighet
7. Kyrkslätts arkitekturgärning

KYRKSLÄTTS DAGVATTENPROGRAM 

Kyrkslätts dagvattenprogram utarbeta-
des åren 2017–2018 inom den kommunal-
tekniska sektorn i samarbete med plan-
läggnings- och trafiksystemtjänsterna, 
kommunaltekniken och Kyrkslätts vatten. 
Även andra enheter inom den kommunal-
tekniska sektorn, som byggnadstillsynen, 
miljövården, geoinformationstjänsterna 
samt underhållstjänsterna, deltog i växel-
verkan i uppgörandet av dagvattenpro-
grammet.

I samband med dagvattenprogrammet 
utarbetades bl.a. en samling av plan-
bestämmelser som gäller dagvatten och 
anknytande principlösningar för sätt att 
behandla dagvatten på olika typer av 
planområden. Kyrkslätts dagvattenpro-
grammet blev färdigt 2018.

Kaavoituskatsaus 2018-2019Kaavoituskatsaus 2018-2019Kaavoituskatsaus 2018-2019Kaavoituskatsaus 2018-2019

ÖVRIGA PROJEKT
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PLANLÄGGNINGS- OCH TRAFIKSYSTEMTJÄNSTER
PERSONAL

Kommunarkitekt Tero Luomajärvi
tfn: 040 846 5657
• leder planläggnings- och trafiksystemtjänsterna
• ger information om kommunens markanvändningsplanering på lång sikt
• deltar i regel i anhängiga planläggningsprojekt som leds av konsulter
• ansvarsområde: mellersta Kyrkslätt

Planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen
tfn: 040 538 9587
• ger information om planläggningen av stranddetaljplaner i kommunen
• ger information om delgeneralplaneringen av Kylmälä och Bobäck

Planläggningsarkitekt Anniina Lehtonen
tfn: 040 126 9253
• ger information om delgeneralplaneringen av kommuncentrum, etapp 2

Planläggningstekniker Mikael Pettersson
tfn: 09 2967 2533
telefontid må–fr kl. 9.00-11.00
• ger information om planlagda områden, planernas innehåll och planbeteckningar
• ger information om kommande planprojekt i kommunen
• utreder kalkylerade byggrätter för lägenheter/fastigheter på kommunens område
• ansvarsområde: norra Kyrkslätt

Planläggningsarkitekt
öppen (situationen våren 2018)
• ger information om delgeneralplaneringen av Masaby
• ansvarsområde: östra Kyrkslätt

Planläggningsarkitekt
öppen (situationen våren 2019)
• ger information om delgeneralplaneringen av Kantvik
• ansvarsområde: södra Kyrkslätt

Planläggningssekreterarna Mia Lundström och Maria Pudas
tfn: 040 126 9254 / 040 126 9256 
• framläggning av planer, deltagande, växelverkan, arkiv

Planeringsassistent Kaisa Karhu
tfn: 040 126 9252

KOMMUNALTEKNISKA NÄMNDEN 
2017-2019

ordförande               Kati Kettunen
vice ordförande              Kim Männikkö

Sanni Jäppinen
Miisa Jeremejew

Carl-Johan Kajanti
Pekka Rehn

Matti Kaurila
Pekka Jäppinen

Viveca Lahti
Santtu Vainionpää

Bodil Lindholm
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