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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. Des-
sutom berättas där kort om kommunens andra markanvändnings-
projekt och trafikplanering samt om ur kommunens perspektiv be-
tydande regionalt samarbete.

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

www.kyrkslatt.fi/planläggning

https://www.kyrkslatt.fi/planlaggningsprogram-2019-2023

Pärmbild:

Ändringen av detaljplanen för Stallbacken, 
vy från kyrkan till Kyrktorget, 
Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2019

INLEDNING

http://www.kyrkslatt.fi/planläggning
https://www.kyrkslatt.fi/planlaggningsprogram-2019-2023
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Exceptionellt stora investeringsobjekt 
inom husbyggnad och byggande av kom-
munalteknik är anhängiga och kommer 
att anhängiggöras i Kyrkslätts kommun. 
Detta ställer de ekonomiska ramarna för 
samhällsbyggandet. Å andra sidan pla-
nerar kommunen en märkbar ökning av 
invånarantalet i enlighet med Kyrkslätts 
kommunstrategi 2018-2021.

Kyrkslätts befolkningsökning har stabi-
liserat sig på årsnivå till ungefär 100-400 
på 2010-talet. År 2019 ökade invånaran-
talet med cirka 300 invånare, och i slutet 
av året hade kommunen mer än 39 500 
invånare. Kommunens befolkningsantal 
kan överskrida gränsen 40 000 år 2020. 
Precis som Kyrkslätt berörs huvudsta-
dens övriga kranskommuner, som också 
är kända som KUUMA-kommunerna, det 
här decenniet av en falnande befolkning-
sökning jämfört med förra decenniet. Hu-
vudstadsregionens befolkning har under 
det senaste decenniet ökat kraftigt.  

Förändringarna inom bostadssättet som 
kan skönjas i samhället inverkar på Hel-
singforsregionens kommuners bostads-
politik och tyngdpunkterna inom plan-
läggningen. Projektet KUUMA-boende 
2040 ger ett strategiskt stöd också för 
beslutsfattandet inom bostadspolitiken 
i Kyrkslätt. Småhusboende är fortfaran-
de populärt i KUUMA-kommunerna, och 
ansvaret för utbudet av egnahemstomter 
i Helsingforsregionen ligger i första hand 
hos KUUMA -kommunerna. År 2020 tor-
de man i Kyrkslätt godkänna planprojekt 
på småhusområden i vilka det på kom-
munägt område anvisats ca hundra egna-
hemstomter.

En blick in i framtiden – Utvecklingsbilden 
för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 
och 2060 ska godkännas av kommunfull-
mäktige år 2020. Projektet riktar sig långt 
i framtiden och avsikten är att genomföra 
kommunens markanvändning och bereda 
sig på framtida utmaningar enligt riktlin-
jerna i det. År 2020 anhängiggörs ett lå-
ngsiktigt utvecklingsprojekt på området 
Sundsberg och Sarvvik.  

Som HINKU-kommun är Kyrkslätts mål 
att minska kommunens kolfotspår be-
tydligt jämfört med idag. År 2019 blev 
vägkartan för Kyrkslätts klimatåtgär-
der färdig. Den har förenhetligats med 
Kyrkslätts kommunstrategi 2018-2021. 
Kommunstrategin kompletteras av livs-
krafts- och välfärdsprogrammen samt 
servicenätsutredningarna. Kyrkslätts ar-
kitekturpolitiska program 2017 är ett vik-
tigt dokument. I enlighet med det höjer 
man kvalitetsnivån på offentliga byggna-
der, offentliga områden och parker samt 
det övriga hus- och miljöbyggandet.  

Enligt principerna i kommunstrategin fo-
kuseras tyngdpunkten inom planläggnin-
gen i Kyrkslätt på utveckling av centrum 
och stationsregioner samt på projekt inom 
influensområdena för stamnätet inom 
kollektivtrafiken. Att producera kommu-
nens serviceutbud på ett förnuftigt sätt är 
en kontinuerlig utmaning på vilken man 
kan inverka med långsiktig markanvänd-
ningsplanering så som genom att göra 
upp delgeneralplaner. Ur Kyrkslätts plan-
läggningsprogram 2019-2023 framgår att 
planläggningsprojekten koncentreras till 
tätorter och stationsregioner i enlighet 
med kommunstrategin. Utvecklingen av 
Kyrkslätts affärscentrum har fått första 
prioritet bland kommunens projekt.  

I Kyrkslätt fanns år 2019 mer än 10 850 
arbetsplatser och kommunens arbetsp-
latssufficiens är nästan 60 %. En stor del, 
nästan 70 % av Kyrkslättsborna som arbe-
tar, pendlar till arbetsplatser utanför kom-
munen, främst till huvudstadsregionen. 
En god servicenivå inom kollektivtrafiken 
och fungerande förbindelser till huvuds-
tadsregionen ökar intresset för Kyrkslätt 
som bostads- och arbetsplats. Eftersom 
efterfrågan på företagstomter under de 
senaste åren har lett till att utbudet på fö-
retagstomter avtagit, måste kommunen 
effektivera markanskaffningen bland an-
nat för att planlägga nya företagstomter.  

www.kyrkslatt.fi/publikationer-och-ut-
redningar

KOMMUNENS UTVECKLINGSUTSIKTER

http://www.kyrkslatt.fi/publikationer-och-utredningar
http://www.kyrkslatt.fi/publikationer-och-utredningar
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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 2019 hade Nurmi-
järvi kommun ordförandeskapet och 2020 
Tusby kommun. Kyrkslätt fungerar som or-
dförandekommun år 2023.

KUUMA-direktionen le-
der och utvecklar kom-
munernas samarbete, 
godkänner bl.a. utlå-
tanden och avtal som 
gäller KUUMA-kommu-
nerna samt representerar 
KUUMA-kommunerna till 
exempel vid Helsingforsregio-
nens samarbetsmöten (HSYK). 
Direktionen bildas av ordfö-
randena för kommunernas 
fullmäktigeförsamlingar och 
styrelser. Regionens stads- och 
kommundirektörer samt sa-
marbetsdirektören för KUUMA 

bildar KUUMA-kommissionen som ansva-
rar bl.a. för beredning och föredragande 
av ärenden samt verkställan-
de och uppföljning av di-
rektionens beslut.

www.kuuma.fi

HELSINGFORSREGIONEN

Den växande regionen erbjuder mångsi-
diga möjligheter för boende. Trafiksystem 
som baserar sig på hållbara färdsätt bet-
jänar regionens åtkomlighet och närings-
livets konkurrenskraft.

Omkring det täta kärnområdet finns ett 
nätverk av personliga centrum och natur-
nära miljö.

www.helsingforsregionen.fi/hs/sv

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 2020 ska man göra ett nytt avtal 
som ersätter det nuvarande MBT-avtalet. 
MBT 2019-planen, som blev klar år 2019, 
förverkligar visionen för Helsingforsregio-
nen:

Helsingforsregionen utvecklas som ett en-
hetligt fungerande och attraktivt metro-
polområde. Metropolområdets enhetli-
ga samhällsstruktur har mångsidiga och 
ekoeffektiva funktioner.

KUUMA	-KOMMUNERNA

http://www.kuuma.fi
http://www.helsingforsregionen.fi/hs/sv
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MBT	2019-PLANEN

MBT 2019-planen som gäller Helsingforsre-
gionen är en strategisk plan om hur regio-
nen utvecklas åren 2019-2050. Regionens 
önskade framtid i en pärm med målsätt-
ningar och konkreta åtgärder för hur de ska 
uppnås tillsammans. Planen bereds vart 
fjärde år. 

Planen är en vägkarta för hur

• man kan sänka trafikutsläppen i re 
 gionen
• invånarnas vardag kan göras smidi 
 gare
• man kan finna ett hem till ett skä 
 ligt pris invid goda trafikförbindel 
 ser
• tillgängligheten till arbetskraft och  
 fungerande transporter betjänar  
 näringslivet.

I planen berättas

• hur bostäder byggs i framtiden
• hur trafiken och hela trafiksyste  
 met utvecklas så att det bäst bet 
 jänar hela Helsingforsregionen
• hur man bygger tillräckligt med  
 bostäder för människor i olika 
 livs situationer i regionen och sam 
 tidigt ombesörjer god kvalitet för  
 både boendet och livsmiljön.

Kyrkslätts kommunfullmäktige godkän-
de MBT 2019-planen sommaren 2019. På 
hösten inleddes avtalsförhandlingar mel-
lan regionens kommuner och statsmakten 
om ett nytt MBT-avtal för åren 2020-2023. 
Högst antagligen kommer avtalet att ingås 
våren 2020. 

Markanvändning (M)
Mängden bostadsbyggrätt som årligen 
planläggs i Kyrkslätt (ca 40 000 v-m2) beva-
ras i MBT 2019-planen enligt nivån i det ti-
digare MBT-avtalet. Mängden ny bostads-
byggrätt i detaljplanerna som godkänts 

i kommunfullmäktige år 2019 (Sarvvik-
sporten och Masabyporten) var ungefär 
46 000 v-m2. På så sätt skulle målet i det 
tidigare MBT-avtalet ha uppnåtts, men på 
grund av besvär som anförts över beslu-
tet om godkännande av detaljplanen för 
Sarvviksporten uppkom bostadsbyggrätt 
om endast ungefär 24 000 v-m2, vilket är 
ungefär 60 % av målsättningen. Den nya 
bostadsbyggrätten enligt MBT 2019-avta-
let kan uppnås år 2020.

Boende (B)
Kyrkslätts årliga mål för bostadsproduk-
tionen är nästan 440 bostäder, och antalet 
ökar med ca en tiondedel jämfört med det 
förra MBT-avtalet (tidigare ca 400 bost./
år). År 2019 blev lite över 400 nya bostä-
der färdiga och man beräknar att ungefär 
samma mängd byggs år 2020. Helsing-
forsregionens årliga mål för bostadspro-
duktionen i MBT 2019-planen är 16 500 
bostäder.

Trafik (T) 
I MBT 2019-planen gäller Helsingforsre-
gionens trafiksystems viktigaste och till 
sina verkningar mest betydande trafikpro-
jekt huvudstadsregionen. Det viktigaste 
projektet för Kyrkslätt är genomföran-
det av Esbos stadsbana från Alberga till 
Köklax, men ökningen av tågturerna på 
banan hänger samman med genomföran-
det av en tågdepå på kustbanan. 

https://www.helsingforsregionen.fi/hs/sv/
samarbete/samarbete-om-markanvand-
ning-boende-och-trafik/

www.hsl.fi/mal/mal-2019

https://www.helsingforsregionen.fi/hs/sv/samarbete/samarbete-om-markanvandning-boende-och-trafik/
https://www.helsingforsregionen.fi/hs/sv/samarbete/samarbete-om-markanvandning-boende-och-trafik/
https://www.helsingforsregionen.fi/hs/sv/samarbete/samarbete-om-markanvandning-boende-och-trafik/
http://www.hsl.fi/mal/mal-2019
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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 vilket man ger riktlinjer för frågor 
angående områdesanvändning som är be-
tydande för utvecklingen i hela landet. Må-
len berör bl.a. region- och samhällsstruk-
tur, kvalitet på livsmiljön, förbindelsenät, 
energiförsörjning, natur- och kulturarv 
samt utnyttjande av naturresurser. I spe-
cialfrågorna angående Helsingforsregio-
nen koncentrerar man sig på att förenhet-
liga samhällsstrukturen, såsom förtätande 
av centrum och stationsplatser och förbätt-
rande av förutsättningarna för kollektivtra-
fiken. Genomförande av de riksomfattande 
områdesanvändningsmålen ska främjas på 
alla plannivåer.

En landskapsplan är en allmän plan för an-
vändningen av områden inom ett landskap. 
I den presenteras principerna för använd-
ningen av områden och behövliga områ-
den för utvecklande av landskapet och den 
enskilda kommunen. Planen fungerar som 
instruktion i utarbetandet av general- och 
detaljplaner men gäller inte på områden 
med general- eller detaljplan med rätts-
verkningar. För uppgörande av landskapsp-
lanen som gäller Kyrkslätt ansvarar Nylands 
förbund, och landskapsfullmäktige ansva-
rar 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 gäl-
ler generalplaner med rättsverkan.
 Skärgårds- och kustområdena berörs av 
en delgeneralplan och på de övriga områ-
dena gäller Kyrkslätts generalplan 2020. 
Därtill har markanvändningen preciserats 
med delgeneralplaner på områdena Ve-
cklax, Lappböle, Bro-Kolsarby, Hindersby, 

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-
sområden samt exempelvis byggnadernas 
våningshöjd och placerande av byggna-
derna 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 go-
dkänner planen.

Markanvändnings- och bygglagen revide-
ras för tillfället. Målet med reformen är att 
förenkla systemet för planering av områ-
desanvändningen, utveckla styrningen av 
byggandet, stödja medborgarnas möjlig-
heter att påverka den planering och bes-
lutsfattande som rör deras egen livsmiljö 
samt säkerställa att lagtexten är tydlig och 
konsekvent.

https://mrluudistus.fi/sv/

PLANSYSTEMET

Riksomfattande mål 
för områdes-
användningen

Landskaps-
plan Generalplan Detaljplan Strand-

detaljplan

https://mrluudistus.fi/sv/


8

LANDSKAPSPLANEN	STYR

Landskapsplanen är en långsiktig plan som 
i egenskap av en översiktligare plan styr 
planläggningen i kommunerna. Planen 
utarbetas av Nylands förbund och god-
känns 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 landskapsfullmäktige 
godkände 24.5.2917. Landskapsstyrelsen 
beslutade 21.8.2017 att planen träder ikraft 
innan den vinner laga kraft och att 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.

Kärnområde

Kransområde

Centrum

Utveckligskorridorer för logistik

Internationellt viktiga hamnar
och deras sjöförbindelser

Internationell flygplats

Ten-T -förbidelse till Tallinn

Kollektivtrafikkorridorer till vilka inte
hänför sig betydande utveckligsprojekt

1:a fasens projekt

2:a fasens projekt

3:a fasens projekt

Utveckligskorridorer för kollektivtrafik 
och markanvändning

Helsingforsregionens grönbälte

Grönförbindelse som överskrider landskapsgränserna

Övrig markanvändning
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LANDSKAPSPLANEN	STYR

NYLANDSPLANEN 2050 

Utarbetandet av Nylands följande helhets-
landskapsplan startade under år 2016, och 
den tvåfasiga planen siktar på år 2050. Pla-
nen har namnet Nylandsplanen 2050. Pla-
nen 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.

Syftet med planen är att vara mer strate-
gisk och flexibel än tidigare, men samti-
digt också mer fokuserad. I strukturplanen 
identifieras med tanke på riksomfattande 
intressen och regionens utveckling nödvän-
diga faktorer och bara de avgörs. Region-
specifika planer svarar å sin sida på de olika 
behoven för Nylands delområden. Nyland-
splanens innehåll och mål har införts i pro-
grammet 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.

Förslaget till Nylandsplanen 2050 lades 
fram för utlåtanden våren 2019. Då gav 
bl.a. Nylands förbunds medlemskommu-
ner sitt utlåtande om det. Förslaget till 
Nylandsplanen 2050 var offentligt fram-
lagt i slutet av året, och då kunde alla par-
ter ge en anmärkning om planen. Planen 
ska godkännas i början av år 2020.

Kontaktuppgifter till Nylands förbund: 

adress: Estersporten 2 B, 
00240 HELSINGFORS 
telefonväxel: (09) 4767 411 

toimisto@uudenmaanliitto.fi
https://www.uudenmaanliitto.fi/sv

https://www.uudenmaanliitto.fi/sv
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DELGENERALPLANERING

Beredningen av förslaget till delgene-
ralplanen för Kommuncentrum, etapp 2 
framskred, och man sökte svar på de ut-
manande planeringsfrågorna gällande 
delgeneralplanen för Kylmälä. Flera olika 
utredningar gällande delgeneralplanep-
rojekt utarbetades och anhängiggjordes. 
I fråga om delgeneralplanerna för tätort-
sområdena utarbetades utredningar om 
planekonomin. Utöver de ovannämnda 
delgeneralplanerna är dessutom delge-
neralplaneprojekten för Kantvik, Bobäck 
och Masaby anhängiga. Delgeneralplanen 
för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt är ett 
nytt projekt i planläggningsprogrammet. 
Planen möjliggör byggande av ESA-ba-
navsnittet mellan Esbo och Salo som en 
del av den snabba tågförbindelsen mellan 
Helsingfors och Åbo.

DETALJPLANERING

MELLERSTA KYRKSLÄTT

Utvecklingen av Kyrkslätts affärscent-
rum har prioriterats i kommunen som det 
viktigaste utvecklingsprojektet, och på 
området är flera planprojekt anhängiga. 
Beredningsmaterialet för Stallbacken och 
förslaget till Idrottsparken i centrum lades 
fram, och likaså förslaget till plan för kvar-
ter 108. Planläggningen framskred dock 
inte för Kyrkdalens köpcenters del. 

Planerna för Festberget och Tollsbacken 
behandlades för godkännande men de 
utmanande förhandlingarna om markan-
vändningsavtalen ledde till att planerna 
inte kunde godkännas slutgiltigt. Man 
gjorde upp ett program för deltagan-
de och bedömning gällande planen för 
Tollsträsket. Under den allmänna plane-
ringen av planen för Gesterby framkom 
det att området som ska planläggas bör 
utvidgas.

Alternativen i idéplanen för Munkkulla-
parken blev klara i slutet av år 2019. 

SÖDRA KYRKSLÄTT

De allmänna planerna för planen för Brig-
gstranden blev klara och i enlighet med dem 
kan planen beredas för behandling för god-
kännande. Planläggningen av Pickalaviken 
framskred inte som väntat, och den allmän-
na planeringen har inte anhängiggjorts.

ÖSTRA KYRKSLÄTT

Planen för Masabyporten vann laga kraft. 
Planerna för Sarvviksporten och Viltsko-
gen godkändes av kommunfullmäktige, 
men besvär har anförts över båda besluten. 
NTM-centralen beviljade kommunen un-
dantag gällande flygekorrens livsmiljö i pla-
nen för Solbacka och Majvik, men besvär har 
också anförts över det. Trots det fortsatte 
man utarbeta planen. Förslaget till plan för 
Sarvviksstranden var framlagt men naturut-
redningen ska uppdateras innan det kan be-
handlas för godkännande.
 
Uppgörandet av beredningsmaterialet gäl-
lande planen för Blåbärsbrinken pågår. Sam-
ma gäller Bjönsbackens planförslag.

Den allmänna planeringen för planprojekten 
Kvis och norra Jorvas blev klar, vilket möjlig-
gör utarbetande av planförslagen. Planerin-
gen av Jorvastriangeln framskred inte.

NORRA KYRKSLÄTT

Förslaget till plan för Veikkolabäcken II var 
framlagt. Beträffande beredningen av Veik-
kolaportens planförslag väntade man på att 
utgångspunkterna för planeringen av del-
generalplanen för trafikkorridoren i norra 
Kyrkslätt, och planerna gällande trafikplane-
ringen ska preciseras. 

STRANDDETALJPLANERING

Planen för Rastiranta i Näse godkändes av 
kommunfullmäktige, men besvär har an-
förts över beslutet. Stranddetaljplanen för 
Loman godkändes i kommunfullmäktige 
och planen vann laga kraft. Planprojekten 
för Mössö och Kurkgård framskred inte. 

ÅR 2019 I KORTHET
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DELGENERALPLANERING

Förslagen till delgeneralplanerna för Kom-
muncentrum, etapp 2, och Kylmälä utar-
betas. Likaså utarbetas beredningsmate-
rialet för Kantvik. Beredningsmaterialet 
och planförslaget till trafikkorridoren i 
norra Kyrkslätt görs upp. Planeringen av 
markanvändningen i delgeneralplanerna 
för Masaby och Bobäck har fördröjts av 
oklarheten gällande placeringen av kus-
tbanans depå. I slutet av år 2019 har kom-
munen utstakat att depån inte placeras på 
kommunens område. Detta gör det möj-
ligt att föra generalplanerna vidare.

Kommunen bereder sig i samarbete med 
områdets centralaste markägare på att 
inleda delgeneralplanläggningen av Sund-
sberg och Sarvvik.

DETALJPLANERING

MELLERSTA KYRKSLÄTT

Förslaget till plan för Stallbacken framskri-
der om den allmänna planeringen frams-
krider som väntat. Idrottsparken i centrum 
och kvarter 108 kommer att behandlas för 
godkännande. Dagvattenhanteringen på 
planeringsområdet förutsätter att Gester-
byplanen utvidgas, vilket innebär en upp-
datering av programmet för deltagande 
och bedömning för projektet. Före upp-
görandet undersöks möjligheten att dela 
planområdet i två projekt.
 
Ett program för deltagande och bedöm-
ning görs upp för Munkkullaparkens plan-
projekt. På basis av alternativen i plan-
projektets idéplan utarbetats direkt ett 
detaljplaneförslag, som man strävar efter 
att ska bli klart år 2020.  För Munkkulla 
uppgörs också en planändring som gäl-
ler kvarteren 202 och 203 med ändring av 
markanvändningen.

Beredningsmaterialet för Tollsträskets 
plan blir klart och den allmänna planerin-
gen anhängiggörs.

Revidering av detaljplanen för Åängen har 
anhängiggjorts som ett nytt projekt.

SÖDRA KYRKSLÄTT

Briggstrandens plan delas i två skilda 
planprojekt så att planen som gäller bos-
tadsområdet och småbåtshamnen bereds 
för godkännande. En egen plan görs upp 
för Kantviks södra hamn, eftersom den 
som utvecklar området vill höja byggrät-
ten i hamnen betydligt. Med anledning av 
det utarbetas ett program för deltagande 
och bedömning för projektet. Därefter up-
pgörs planförslaget. Man försöker lägga 
fram beredningsmaterialet för planen för 
Pickalaviken, och projekten gällande den 
allmänna planeringen av projektet anhän-
giggörs.
 
ÖSTRA KYRKSLÄTT

Naturutredningen gällande planen för 
Sarvviksstranden uppdateras innan pla-
nen bereds för behandling för godkännan-
de. Planförslaget för Solbacka och Majvik, 
Kvis och Norra Jorvas blir färdiga. Ett plan-
förslag för Bjönsbacken görs också upp, 
och avsikten är att det också godkänns. 
Beredningsmaterialet för planen för Blå-
bärsbrinken utarbetas. Programmet för 
deltagande och bedömning för Rävkärret 
utarbetas. Planläggningsmålen för Jor-
vastriangeln uppdateras.
 
Ingvalsportens plan framskrider endast 
ifall man får en ny aktör för projektet.

NORRA KYRKSLÄTT

Veikkolabäcken II bereds för behandling 
för godkännande. Förslaget till plan för 
Veikkolaporten blir färdigt om planerin-
gsprinciperna för Åboledens planskilda 
anslutning och Veikkola stations läge mö-
jliggör det.
 
STRANDDETALJPLANERING

De anhängiga detaljplanerna behandlas 
då de är färdiga för beslutsfattarna att be-
handlas.

ÅR 2020 I KORTHET
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PROJEKT
SLUTFÖRDA OCH ANHÄNGIGA 2019–2020

DELGENERALPLANER
Delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2
Kantviks delgeneralplan
Masaby delgeneralplan
Bobäcks delgeneralplan
Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt
Kylmälä delgeneralplan

DETALJPLANER
1. Detaljplan för kvarter 108 i centrum (ändring)
2. Detaljplanen för Stallbacken (ändring)
3. Detaljplanen för idrottsparken i centrum (ändring)
4. Detaljplanen för Gesterby (ändring)
5. Detaljplanen för Festberget
6. Detaljplanen för Tollsbacken
7. Detaljplanen för Tollsträsket
8. Detaljplanen för Pickalaviken (ändring och utvidgning)
9. Detaljplanen för Briggstranden
10. Detaljplanen för Bjönsbacken (ändring)
11. Detaljplanen för Ingvalsporten
12. Detaljplanen för Åängen (ändring)
13. Detaljplanen för Jorvastriangeln (ändring och utvidgning)
14. Detaljplanen för Kvis
15. Detaljplanen för Norra Jorvas
16. Detaljplanen för Masabyporten (ändring)
17. Detaljplanen för Blåbärsbrinken
18. Detaljplanen för Viltskogen
19. Detaljplanen för Sarvviksporten (ändring och utvidgning)
20. Detaljplanen för Sarvviksstranden (ändring)
21. Detaljplanen för Solbacka och Majvik (ändring och utvidgning)
22. Detaljplanen för Veikkolaporten
23. Detaljplanen för Veikkolabäcken II

STRANDDETALJPLANER
24. Stranddetaljplanen för Kurkgård
25. Stranddetaljplanen för Loman
26. Stranddetaljplanen för Mössö
27. Stranddetaljplanen för Rastiranta
28. Stranddetaljplanen för Edesholmen

INLEDS 2020

29. Detaljplanen för Kyrkdalens köpcentrum (ändring)
30. Detaljplanen för Villa Hagas park (ändring)
31. Detaljplanen för Munkkulla, kvarteren 202 och 203 (ändring) 
32. Detaljplanen för Munkkullaparken (ändring) 
33. Detaljplanen för västra Jorvaskvarn (ändring och utvidgning)
34. Detaljplanen för östra Jorvaskvarn (ändring och utvidgning)
35. Detaljplanen för Kolabacken
36. Detaljplanen för Rävkärret
37. Detaljplanen för Masaby stationsområde (ändring)
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ANHÄNGIGA	PLANPROJEKT	OCH	PLANPROJEKT	SOM	
ANHÄNGIGGÖRS	ENLIGT	PLANLÄGGNINGSPROGRAMMET	

Delgeneralplaner Situation
Anhängig-

görande
Senaste behandlingsskede Följande Konsultplan

Delgeneralplan för kom-
muncentrum, etapp 2

Förslagsskede 24.2.2012
Framläggning av planutkastet, samhällstekniska 
nämnden 19.11.2015 (§ 78)

Uppgörande av förslaget

Kylmälä delgeneralplan Förslagsskede 11.7.2008
Uppdaterat program för deltagande och 
bedömning, kommunaltekniska nämnden 
14.6.2018 (§ 87)

Uppgörande av förslaget, 
justerad version

Kantviks delgeneralplan Beredningsskede 13.11.2013
Remittering av beredningsmaterialet för ny 
beredning, kommunaltekniska nämnden 
26.10.2017 (§ 53)

Uppdatering av programmet 
för deltagande och bedömn-
ing (PDB) och utarbetande av 
beredningsmaterial

Delgeneralplanen för trafik-
korridoren i norra Kyrkslätt

Beredningsskede 7.6.2019
Framläggning av beredningsmaterialet, sam-
hällstekniska nämnden 19.3.2020 (§ 34)

Utarbetande av beredning-
smaterial

Masaby delgeneralplan Förslagsskede 23.1.2014
Framläggning av beredningsmaterialet, kom-
munaltekniska nämnden 26.10.2017 (§ 52)

Uppgörande av förslaget

Bobäcks delgeneralplan Beredningsskede 8.4.2016
Godkännande av programmet för deltagande 
och bedömning (PDB), samhällstekniska nämn-
den 21.1.2016 (§ 5)

Uppdatering av programmet 
för deltagande och bedömn-
ing (PDB) och utarbetande av 
beredningsmaterial

Detaljplaner mellersta 
Kyrkslätt

Situation
Anhängig-

görande
Senaste behandlingsskede Följande Konsultplan

Stallbacken * Beredningsskede 2.3.2018
Framläggning av beredningsmaterialet, samhäll-
stekniska nämnden 24.10.2019 (§ 39)

Uppgörande av förslaget K

Idrottsparken i centrum Förslagsskede 16.2.2018
Framläggning av förslaget, kommunstyrelsen 
9.9.2019 (§ 277)

Godkännande av planen

Kvarter 108 * Förslagsskede 25.5.2018
Godkännande av detaljplanen, kommunfullmäk-
tige 20.4.2020 (§ 28)

Väntan på besvärstid/
genomförande av planen

Festberget *
Skede för god-

kännande
19.4.2013

Godkännande av planen, kommunaltekniska 
nämnden 18.10.2018 (§ 138)

Godkännande av planen

Tollsbacken *
Skede för god-

kännande
21.8.2015

Godkännande av detaljplanen, kommunfullmäk-
tige 3.2.2020 (§ 3)

Överklagad, besvär har 
anförts över planen hos Hel-
singfors förvaltningsdomstol 
(26.3.2020)

Tollsträsket * Beredningsskede 7.6.2019
Framläggning av beredningsmaterialet för de-
taljplanen, samhällstekniska nämnden 23.1.2020 
(§ 3)

Uppgörande av förslaget

Gesterby * Beredningsskede 13.11.2015
Programmet för deltagande och bedömning 
(PDB) för kännedom, kommunaltekniska nämn-
den 17.5.2018 (§ 71).

Uppdatering av programmet 
för deltagande och bedömn-
ing (PDB) och utarbetande 
av beredningsmaterial

Ången
I planläggning-
sprogrammet

-
Inkludering av planprojektet i planläggningspro-
grammet

Utarbetande av program-
met för deltagande och 
bedömning (PDB) och 
kungörande av planens 
anhängiggörande

Munkkullaparken *
I planläggning-
sprogrammet

-
Inkludering av planprojektet i planläggningspro-
grammet

Utarbetande av program-
met för deltagande och 
bedömning (PDB) och 
kungörande av planens 
anhängiggörande

Kyrkdalens köpcenter * Inledningsskede -
Preliminär markanvändningsplan, kommunal-
tekniska nämnden 31.1.2019 (§ 27)

Utarbetande av program-
met för deltagande och 
bedömning (PDB) och 
kungörande av planens 
anhängiggörande

K

Villa Hagas park *
I planläggning-
sprogrammet

-
Inkludering av planprojektet i planläggningspro-
grammet

Utarbetande av program-
met för deltagande och 
bedömning (PDB) och 
kungörande av planens 
anhängiggörande

Munkkulla, kvarteren 202 
och 203 *

I planläggning-
sprogrammet

-
Godkännande av programmet för deltagande 
och bedömning, samhällstekniska nämnden 
27.2.2020 (§ 29)

Uppgörande av förslaget



ANHÄNGIGA	PLANPROJEKT	OCH	PLANPROJEKT	SOM	
ANHÄNGIGGÖRS	ENLIGT	PLANLÄGGNINGSPROGRAMMET	

Detaljplaner södra Kyrkslätt Situation Anhängig-
görande Senaste behandlingsskede Följande Konsultplan

Briggstranden	* Förslagsskede 3.5.2012 Framläggning	av	förslaget,	kommunstyrelsen	
30.5.2016 (§ 157)

Godkännande	av	planen	
(av	hamnområdet	bildas	ett	
sätskillt	planprojekt)

Pickalaviken	* Beredningsskede 16.2.2018
Programmet	för	deltagande	och	bedömning	
(PDB)	behandlat	i	kommunaltekniska	nämnden	
14.12.2017 (§ 74).

Utarbetande	av	beredning-
smaterial K

Detaljplaner östra Kyrkslätt Situation
Anhängig-

görande
Senaste behandlingsskede Följande Konsultplan

Solbacka och Majvik * Förslagsskede 2.12.2016
Det justerade programmet för deltagande och 
bedömning (PDB) har behandlats i kommunal-
tekniska nämnden 15.03.2018 (§ 32).

Uppgörande av förslaget K

Sarvviksstranden * Förslagsskede 26.8.2016
Framläggning av förslaget, kommunstyrelsen 
11.3.2019 (§ 77)

Godkännande av planen K

Blåbärsbrinken * Beredningsskede 11.1.2019
Programmet för deltagande och bedömning 
(PDB) för kännedom och val av planförfattare, 
kommunaltekniska nämnden 15.11.2018 (§ 146).

Utarbetande av beredning-
smaterial

K

Bjönsbacken * Förslagsskede 29.11.2013
Det justerade programmet för deltagande och 
bedömning (PDB), kommunaltekniska nämnden 
15.11.2018 (§ 147).

Uppgörande av förslaget

Kvis * Beredningsskede 8.2.2013
Programmet för deltagande och bedömning 
(PDB) behandlat i kommunaltekniska nämnden 
28.9.2017 (§ 45).

Uppgörande av förslaget K

Norra Jorvas * Beredningsskede 8.2.2013
Programmet för deltagande och bedömning 
(PDB) behandlat i kommunaltekniska nämnden 
28.9.2017 (§ 44).

Uppgörande av förslaget K

Ingvalsporten * Förslagsskede 24.2.2012
Framläggning av beredningsmaterialet/planut-
kastet, samhällstekniska nämnden 18.10.2012 
(§ 75)

Avbruten tillsvidare K

Jorvastriangeln * Beredningsskede 13.5.2016
Programmet för deltagande och bedömning 
(PDB) godkändes i samhällstekniska nämnden 
18.2.2016 (§ 14)

Avbruten tillsvidare

Västra Jorvas kvarn *
I planläggning-
sprogrammet

-
Inkludering av planprojektet i planläggningspro-
grammet

Utarbetande av program-
met för deltagande och 
bedömning (PDB) och 
kungörande av planens 
anhängiggörande

Östra Jorvas kvarn *
I planläggning-
sprogrammet

-
Inkludering av planprojektet i planläggningspro-
grammet

Utarbetande av program-
met för deltagande och 
bedömning (PDB) och 
kungörande av planens 
anhängiggörande

Kolabacken * Inledningsskede -
Godkännande av programmet för deltagande 
och bedömning och val av planförfattare, sam-
hällstekniska nämnden 27.2.2020 (§ 30)

Utarbetande av beredning-
smaterial

K

Rävkärret
I planläggning-
sprogrammet

-
Inkludering av planprojektet i planläggningspro-
grammet

Utarbetande av program-
met för deltagande och 
bedömning (PDB) och 
kungörande av planens 
anhängiggörande

Masaby stationsområde *
I planläggning-
sprogrammet

-
Inkludering av planprojektet i planläggningspro-
grammet

Utarbetande av program-
met för deltagande och 
bedömning (PDB) och 
kungörande av planens 
anhängiggörande

*) Innan planen godkänns i kommunfullmäktige ska det finnas lagakraftvunna markanvändningsavtal mellan kommunen och de cen-
trala markägarinstanser som får betydande ekonomisk nytta



*) Innan planen godkänns i kommunfullmäktige ska det finnas lagakraftvunna markanvändningsavtal mellan kommunen och de cen-
trala markägarinstanser som får betydande ekonomisk nytta

ANHÄNGIGA	PLANPROJEKT	OCH	PLANPROJEKT	SOM	
ANHÄNGIGGÖRS	ENLIGT	PLANLÄGGNINGSPROGRAMMET	

Planens namn Situation Anhängig-
görande Senaste behandlingsskede Följande skede Konsultplan

Masabyporten Lagakraftvunnen 17.6.2016
Godkännande av detaljplanen, kommunfull-
mäktige 2.9.2019 (§ 72)

Kaavan toteuttaminen K

Sarvviksporten
Delvis

lagakraftvunnen
6.3.2015

Godkännande av detaljplanen, kommunfull-
mäktige 28.1.2019 (§ 3). Planen vann delvis laga 
kraft 27.6.2019. Tillstånd att anföra besvär över 
planen har sökts hos högsta förvaltningsdom-
stolen.

Genomförande av planen 
för den lagakraftvunna 
planens del, för övriga delar 
inväntande av Högsta för-
valtningsdomstolens beslut

K

Viltskogen Lagakraftvunnen 23.10.2015

Godkännande av detaljplanen, kommunfull-
mäktige 28.1.2019 (§ 4). Beslutet överklagades. 
Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade 
besvären i slutet av år 2019. Planen vann laga 
kraft 22.1.2020.

Inväntande av Helsingfors 
förvaltningsdomstols beslut

K

Loman Lagakraftvunnen 2.8.2013

Godkännande av stranddetaljplanen, kommun-
fullmäktige 14.5.2018 (§ 35). Beslutet överklaga-
des. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade 
besvären i slutet av år 2019. 

Genomförande av planen K

Edesholmen Godkänd 19.5.2017

Godkännande av stranddetaljplanen, kommun-
fullmäktige 14.5.2018 (§ 35). Beslutet överklaga-
des. Helsingfors förvaltningsdomstol förkastade 
besvären i slutet av år 2019. När planen vinner 
laga kraft beror på eventuella fortsatta besvär. 

Förvaltningsdomstolens 
beslut har överklagats hos 
högsta förvaltningsdomsto-
len. Inväntande av högsta 
förvaltningsdomstols beslut

K

Rastiranta Godkänd 19.8.2016
Godkännande av stranddetaljplanen för Rasti-
ranta, kommunfullmäktige 17.6.2019 (§ 45). 
Beslutet har överklagats. 

Inväntande av Helsingfors 
förvaltningsdomstols beslut

K

PLANER	SOM	GODKÄNTS	OCH/ELLER	VUNNIT	LAGA	KRAFT	ÅR	
2019 

Detaljplaner norra Kyrkslätt Situation
Anhängig-

görande
Senaste behandlingsskede Följande Konsultplan

Veikkolabäcken II * Förslagsskede 6.3.2015
Framläggning av förslaget, kommunstyrelsen 
4.11.2019 (§ 370)

Godkännande av planen K

Veikkolaporten Förslagsskede 11.10.2013
Framläggning av planutkastet, samhällstekniska 
nämnden 23.10.2014 (§ 63)

Uppgörande av förslaget

Strandplanering Situation
Anhängig-

görande
Senaste behandlingsskede Följande Konsultplan

Mössö Förslagsskede 9.5.2014
Framläggning av beredningsmaterialet/planut-
kasten, samhällstekniska nämnden 23.4.2015 
(§ 30)

Uppgörande av förslaget K

Kurkgård Förslagsskede 18.12.2009
Godkännande av stranddetaljplanen, kommun-
fullmäktige 20.4.2020 (§ 27)

Godkännande av planen K
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MELLERSTA	KYRKSLÄTT

Kyrkslätts kommuncentrum år 2018.

Detaljplanen för centrum, kvarter 108 
(ändring) baserar sig på förslaget som 
vann tomtöverlåtningstävlingen som ord-
nades år 2002. Planen granskas i första 
hand beträffande bilplatsdimensione-
ringen, för av bilplatserna som anvisats i 
kvarteret har tagits i bruk endast ca hälf-
ten av de bilplatser som bilplatsdimensio-
neringen i detaljplanen som ska ändras fö-
rutsätter. Utgångspunkten är byggrätten i 
detaljplanen som ska ändras.

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 berednings-
materialet som var framlagt i slutet av år 
2019 möjliggör placering av ca tusen nya 
invånare i områdets flervåningshus, och 
nytt affärsutrymme har anvisats i bygg-
nadernas stenfot. I och med nybyggandet 
uppkommer efterlängtad ny verksamhet 
i affärscentrumet. I planeringen av områ-
det betonas de stadsbildmässiga målen 
och genomförandet av högklassigt mil-

ANHÄNGIGA 2019  

Syftet med delgeneralplanen för Kom-
muncentrum, etapp 2, är att skapa förut-
sättningar för utveckling av kommuncent-
rums norra delar. Målet med planeringen 

är bland annat att styra nytt 
byggande till med tanke 
på samhällsstrukturen 
lönsamma områden, tryg-

gande av det ekologis-
ka nätverket och andra 
skyddsvärden samt ut-

veckling av vägnätet. 
År 2019 blev bl.a. 

områdets dagvat-
ten- och övers-

vämningsutred-
ning, Natura 
behovsutred-

ningen för Mei-
ko naturskydd-

sområde och den 
planekonomiska 
utredningen för 
området färdiga. 
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MELLERSTA	KYRKSLÄTT

jöbyggande samt fungerande parkerings- 
och trafikarrangemang.  

En av de största utmaningarna för plane-
ringen är parkeringssystemet som tjänar 
områdets invånare och användare, och 
utgångspunkten är att placera parkerin-
gsplatserna på stadsmiljöns villkor så obe-
märkt som möjligt. I anknytning till det 
utreddes år 2018 förutsättningarna att 
genomföra en parkeringsanläggning under 
Kyrktorget och nybygge på kvarter 110 vid 
Kyrkstallsvägen.

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 gymnasiecampuset och affärscent-
rumet. Markanvändningen i de två bostad-
skvarteren i Prästgårdsbacken uppdateras. 
Ett av dem har anvisats mera byggrätt. 
Flexibla möjligheter att använda parkerin-
gsområdena 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 
i början av år 2020, och de ändrade trafi-
karrangemangen möjliggörs med denna 
planändring. Markanvändningen på idrott-
sparken uppdateras enligt de mål som pre-
ciseras. Planförslaget var framlagt i slutet 
av år 2019.

Detaljplanen för Gesterby (ändring) Må-
let är att förnya markanvändningen på 
bostadsområdet genom att man där kont-
rollerat placerar kompletterande byggan-
de (uppskattningsvis 450 nya invånare) 
och löser de interna trafik- och parkerings-
problemen på området.

Utöver parkeringsarrangemangen är ut-
rymmet som dagvattenhanteringen kräver 
en utmaning för planeringen. Kommunal-
tekniska nämnden beslutade hösten 2018 

justera parkeringsdimensioneringen, 
men ordnandet av parkering på området 
är fortfarande en utmaning. Beträffande 
utrymmet för behandlingen av dagvatt-
net har man hösten 2019 förhandlat om 
utvidgningsområdet med markägaren. 
Markägaren har lämnat in ett planlägg-
ningsinitiativ. Av denna orsak uppdateras 
projektets program för deltagande och 
bedömning. 

Dessutom utreder man i början av år 
2020 om en del av det nuvarande pla-
neringsområdet som planeringsprojekt 
kan föras snabbare vidare som ett eget 
planprojekt. Delen skulle främst omfatta 
Gesterbyvägen och dess västra sida samt 
kvarteret som planerats för en närbutik 
och ligger i närheten av busshållplatsparet 
som genomförs på Gesterbyvägen.

Detaljplanerna för Festberget och Tolls-
backen bildar en fungerande helhet på 
Hindersbyområdet med kulturhistoris-
ka värden där det i första hand byggs 
kompletterande småhusboende. I närhe-
ten av Tolls tåghållplats ökar dock bygg-
nadseffektiviteten, och där har nya fler-
våningshus anvisats. Området torde som 
mest få allt som allt nästan tusen nya in-
vånare. Planerna är färdiga och väntar på 
att markanvändningsavtalen blir färdiga, 
varefter syftet är att de godkänns i kom-
munfullmäktige.

Detaljplanen för Tollsträsket är anhän-
gig och dess beredningsmaterial blir klart 
år 2020. 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 
busstrafikens stamnät. Området bevaras 
som ett småhusområde. Utöver de nuva-
rande ca 300 invånarna planläggs främst 
egnahemstomter för ungefär 500 nya in-
vånare. En del av idrottstjänsterna i Hjort-
landet hör till planområdet. I planeringen 
undersöks också placering av företags-
verksamhet på området. 
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Nätverket som byggts av Tolls vattenan-
delslag sköts och underhålls av Kyrkslätts 
vatten. Kompletterande nybygge dimen-
sioneras i första hand enligt nätverkets 
kapacitet. År 2019 gjordes upp en natu-
rutredning och en byggnadsinventering 
för området som utgångsinformation för 
planeringen.  

INLEDS 2020 

Detaljplanen för Kyrkdalens köpcent-
rum (ändring) gäller betydligt förnyande 
av köpcentret Kauppakeskus Kirsikka bl.a. 
genom att möjliggöra nya affärsutrymmen 
och förbättra köpcentrets anblick och att-
raktion. Samtidigt undersöks ordnandet 
av boende på ett nytt vis. Till projektet 
anknyter planeringen av den nya järnvägs-
bron med fyra filer som byggs på Kyrkslätt-
svägen samt planeringen av anknytande 
förbindelser. Planeringen av den nya bron 
anhängiggörs år 2020.  

Kommunaltekniska nämnden har gett 
sina anvisningar för den fortsatta plane-
ringen gällande de preliminära planerna i 
slutet av år 2018.

Detaljplanen för Villa Hagas park (än-
dring) gäller det nya hälsocentralskvarte-
ret (k101) och kvarteret som ligger väster 
om det (k102). Markägaren till kvarter 101 
har gjort upp preliminära planer år 2019. 
Kommunen strävar efter att innan plan-
läggningen inleds engagera en byggherre 
för hälsocentralskvarteret som kommu-
nen äger, så att genomförandet av kvar-
teret skulle komma igång så fort som 
möjligt efter att planen vunnit laga kraft. 
I början av år 2020 färdigställs en markan-
vändningsplan som gäller båda kvarteren. 
Därefter kan man göra upp ett program 
för deltagande och bedömning för pro-
jektet. Man har beräknat att nya hem blir 
färdiga för över 500 invånare.  
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Gårdsområdet till Villa Haga, som är kultur-
historiskt värdefullt, bevaras, men under 
projektet kartläggs lämplig verksamhet för 
byggnaderna. Musikinstitutet fortsätter i 
Villa Hagas utrymmen tills nya lokaler för 
institutet har byggts annanstans.  

Detaljplanen för kvarter 202 och 203 i 
Munkkulla (ändring) innebär att den f.d. 
Sortti-stationen, som nu omfattas av ut-
rymmeskrävande handel, ändras till så-
dan som tillåter dagligvaruhandel i kvarter 
202. Samtidigt undersöks möjligheten att 
placera en gastankningsstation i kvarteret. 
Man undersöker förnyande av markan-
vändningen på den obebyggda tomten 
i kvarter 203 norr om Munkkullavägen. 
Kvarterens användningsändamål uppdate-
ras. Planläggningen inleds genom att man 
utarbetar ett program för deltagande och 
bedömning år 2020 och målet är att lägga 
fram planförslaget senare samma år.

Detaljplanen för Munkkullaparken (än-
dring) görs upp utgående från de två al-
ternativa idéplanerna som blev klara år 
2019. Programmet för deltagande och be-
dömning för projektet utarbetas år 2020. 
Nytt flervåningshusbyggande har i planer-
na anvisats söder om Kyrkslätts resecen-
ter och Munkkulla. Man har beräknat att 
nya hem blir färdiga för högst 600 invåna-
re. Lite affärsutrymme har dessutom anvi-
sats på området.

Detaljplanen för Åängen (ändring) an-
hängiggörs år 2020 genom att man utar-
betar ett program för deltagande och be-
dömning för projektet.

Plankombinationen Festberget och Tollsbacken.
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ANHÄNGIGA 2019 

I planeringen av delgeneralplanen för 
Kantvik anvisas tillräckliga områden för 

bostadsproduktionen i en till na-
turvärdena sett mångformig 
och havsnära miljö, dessutom 
är ordnandet av trafiken och 
framför allt förbättrandet av 
förhållandena för kollektivt-

rafiken centrala utmaningar 
för planeringen. Också 

markanvändningen i 
strandzonen bl.a. för 
invånarnas rekreati-

on är viktig. 

År 2018 utarbeta-
des en planekono-

misk utredning och 
en dagvattenutred-
ning samt en allmän 
plan för vattenförsör-

jningen.  

För att påskynda planläggningen under-
sökte man år 2019 möjligheten att av-
gränsa ett mindre planeringsområde. 
Beslutsfattandet torde ske under första 
hälften av år 2020. Oberoende av ändrin-
gen av planeringsområdet ska projektets 
program för deltagande och bedömning 
uppdateras år 2020.

Detaljplanen för Pickalaviken (ändring 
och utvidgning) gränsar i Kyrkslätts västra 
kustzon till Sjundeå kommun. Målet är 
bl.a. att uppdatera den föråldrade planen 
och reservera ändamålsenliga områden 
för företagsverksamhet och rekreation. 

Projektet har inte framskridit enligt för-
väntningarna eftersom planens bered-
ningsmaterial med anknytande trafikut-
redningar väntar på att den som inlett 
projektet ska aktivera sig. 

Under de senaste åren har det byggts flervåningshus invid Sockerbruksvägen.
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År 2020 torde man dela planen i två delar 
så att Kantviks södra hamn bildar ett eget 
planprojekt. Den som utvecklar området 
förutsätter nämligen att hamnens byg-
grätt ökas betydligt jämfört med plan-
förslaget. Beträffade det övriga området 
bereds planen för behandling för godkän-
nande. 

INLEDS 2020 

I enlighet med planläggningsprogrammet 
inleds inga nya planprojekt år 2020.

SÖDRA	KYRKSLÄTT

På Briggstrandens detaljplaneområde 
finns bl.a. hamnverksamhet som drivs av 
Helsingfors Hamn samt områden som re-
serverats för företagsverksamhet. I och 
med planläggningen byggs boende och en 
koncentration av regional båtverksamhet 
med en småbåtshamn i den marina miljön. 
Bostadsutbudet är mångsidigt från flervå-
ningshus till småhus. Området torde få ca 
500 nya invånare. 

Projektet har utarbetats som ett samarbe-
te mellan Kyrkslätts kommun och Helsing-
fors stad. I slutet av år 2019 blev den all-
männa planeringen av kommunaltekniken 
på området färdig. Den omfattade bl.a. 
utredningar om områdets byggbarhet.  

Illustration av Briggstrandens område.
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ANHÄNGIGA 2019

Delgeneralplanen för 
Masaby omfattar Ma-
saby centrum och dess 
närområde. I planerin-

gen koncentrerar man 
sig på utvecklingen av 

centrumområdet 
och en betydlig 
ökning av in-

vånarantalet. 
T i l l r ä c k l i g t 
med områ-

de reserveras 
för både bos-

tadsproduktion 
och rekreation. 
Centrala plane-

ringsutmaningar 
är också inverkan av 

den ökande invånarmäng-
den på trafikarrangemangen 

och utvecklingen av kollektivtra-
fiken. Målet är dessutom att öka 

Masabys dragningskraft som ett område 
med god närservice och företagsverksam-
het.

Nylands NTM-centrals vägplan gällande 
utveckling av Ring III med nya planskilda 
anslutningar blir färdig år 2020. Kustba-
nans depåarrangemang har orsakat osä-
kerhet för markanvändningen i Masaby 
delgeneralplan. Ett alternativ som föres-
lagits är nämligen att depån placeras i 
omedelbar närhet till planen på Bobäcks 
område. Kommunen har i slutet av år 2019 
utstakat att depån inte kommer att place-
ras på kommunens område. Beslutet möj-
liggör beredning av planförslaget.

I delgeneralplanen för Bobäck undersöks 
möjligheter att öka områdets befolknin-
gsunderlag och anvisa platser för nya bos-
täder. Ett specifikt mål för befolkningstill-
växten har emellertid inte uppställts, utan 
man tar ställning till frågan i samband 
med uppgörandet av planen. Utmaningar 
för planeringen är bl.a. förenhetligande av 
samhälls- och bystrukturen medan man 
ändå bevarar områdets byaktiga karaktär. 

Dessutom utveckling av områdets trafi-
karrangemang och kollektivtrafik till de 
nuvarande busslinjerna och tryggande av 
stadsbanans genomförbarhet. Ett alter-
nativ som föreslagits är att kustbanans tå-
gdepå placeras på Bobäcks område, men 
kommunen har i slutet av år 2019 beslutit 
att depån inte placeras i Kyrkslätt.
 
Delgeneralplanen anhängiggjordes år 
2016 men projektet har inte framskridit 
sedan dess. Samma år färdigställdes ock-
så områdesreserveringsplanen för kus-
tbanan, i vilken framfördes placering av 
uppställningsspår för närtågstrafiken i zo-
nen mellan kustbanan och Ring III norr om 
Masaby tätort. I utredningen som blev klar 
år 2019 hade uppställningsspåren ändrats 
till uppställnings- och servicedepå. Utred-
ningen gällde alternativa depåplatser för 
kustbanan i Mankby, Bobäck och Getberg. 
I början av år 2020 blir en mer detaljerad 
depåutredning gällande dessa områden 
färdig. År 2019 färdigställdes även en 
planekonomisk utredning för områdena 
Masaby och Bobäck samt material om fly-
gekorrar, vilket kompletterar naturutred-
ningen.

Före uppgörandet av delgeneralplanens 
beredningsmaterial ska projektets pro-
gram för deltagande och bedömning up-
pdateras.

Detaljplanen för Bjönsbacken (ändring) 
ligger i Masaby centrum och genomföran-
det av planen är på grund av sitt centrala 
läge av stor betydelse för utvecklingen av 
Masaby centrum. Detaljplanen för Ver-
nersparken, som vann laga kraft 2017, har 
avskilts från projektet.

Det uppdaterade programmet för delta-
gande och bedömning för projektet utar-
betades i slutet av år 2018. Ett planförslag 
utarbetas år 2020.
 
Detaljplanen för Ingvalsporten omfat-
tar korsningsområdet mellan Västerleden 
och Ring III med närområden. På området 
planeras en koncentration av regionalt be-
tydande handel (ca 50 000 v-m2) i enlig-

ÖSTRA	KYRKSLÄTT
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het med delgeneralplanen för Jorvas och 
Ingvalsby. Vid sidan av planprojektet har 
man uppgjort en ändring av vägplanen för 
korsningsområdet i samarbete med Tra-
fikledsverket Väylä (f.d. Trafikverket). Syf-
tet 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 markan-
vändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060 
blir färdig under första hälften av år 2020 
och i samband med det kan nya mål up-
pställas för området Ingvalsporten som 
utgångspunkt för den fortsatta planlägg-
ningen. Om måluppställningen ändras, 
uppdateras programmet för deltagande 
och bedömning innan planeringsarbetet 
fortsätts.
 

Detaljplanen för Jorvastriangeln (än-
dring och utvidgning) görs upp enligt del-
generalplanen för Jorvas och Ingvalsby. 
Planeringen anknyter till Jorvas tåghål-
lplats som börjar saneras år 2020. Plane-
ringsområdet omfattar området mellan 
Gamla Kustvägen och Västerleden. Plane-
ringsprojektet ska inte framskrida under 
år 2020.

Programmet för deltagande och bedöm-
ning för projektet blev färdigt år 2016 men 
projektet har inte framskridit efter det. 
Kommunen utredde dock under år 2019 
framskridandet av detaljplanen med ins-
tansen som vann tomtöverlåtelsetävlin-
gen, dock utan att lyckas.

Detaljplanerna för Kvis och Norra Jorvas 
omfattar den västra och östra delen av 
planen som inleddes som planprojektet 
Västra Jorvas. Läget på Jorvas tåghållplats 
influensområde och invid kommunens 
interna busstamnät är understödsvärda 
motiveringar för kompletterande byg-
gande på området. Det är utmanande att 
placera nytt byggande på området som på 
sina ställen är rätt tätt bebyggt, och det 

ÖSTRA	KYRKSLÄTT

33

35

36
37

282930
31

34

12 3
4

 5 6
7

10

11
1415
16

16
17

18 19 20

21

Kommuncen-
trum, etapp 2

Bobäck

Masaby

Kantvik

14

15

13

3334

11

35

18

19

16

10

21

37

36

17

Masaby delgeneralplan

Bjönsbacken

Solbacka och 
Majvik

Masabyporten

Norra Jorvas

Kvis

Jorvastriangeln

Sarvviksporten

Viltskogen

Ingvalsporten

Kolabacken

Västra 
Jorvaskvarn

Östra 
Jorvaskvarn

Rävkärret

Blåbärsbrinken

Masaby station-
sområde

Planprojekt i östra Kyrkslätt



25

fordrar en bredare växelverkan än normalt 
mellan områdets invånare. Med anledning 
av detta var det motiverat att dela det urs-
prungliga planområdet i två delar. Anslut-
ning av den nya markanvändningen till 
den s.k. centralskogen fordrar dessutom 
god planering.
 
Den allmänna planeringen av gatorna och 
vattenförsörjningen blev till största delen 
färdig i slutet av år 2019. Planförslagen 
görs upp år 2020. 

På Blåbärsbrinkens detaljplaneområ-
de planeras småhusdominerat boende. 
Det tidigare byggda området komplet-
teras behärskat med nybyggande. Syftet 
med det nya bostadsområdet är att vara 
en ekoby där boendets kolfotspår är lågt. 
Målet är att möjliggöra ekologiskt, sam-
hälleligt och framstegsvänligt boende 
som utnyttjar de senaste innovationerna 
och boende av försökskaraktär, så som 
gruppboende. Områdets nåbarhet med 
kollektivtrafik är en utmaning som man 
tar ställning till då planeringen framskri-
der. På ekobyns område planerar man 
olika tjänster så som en robotbuss och ett 
daghem.
   
Programmet för deltagande och bedöm-
ning för projektet blev färdigt 2018. Pla-
nens beredningsmaterial uppgörs med 
två alternativ med varierande markan-
vändning och invånarantal. Som mest fö-
reslås ca tusen invånare i ekobyn. Planen 
kan godkännas då delgeneralplanen för 
Masaby vunnit laga kraft. 
  
Detaljplanen för Sarvviksstranden (än-
dring) ligger på en synlig plats vid Esbo-
vikens strand. På området byggs en tät 
klunga av flervåningshus i en bergig slut-
tning. Området får ca 500 nya invånare. 
Vid stranden byggs ett trivsamt promena-
dområde, en båthamn och småskalig ser-
viceverksamhet.
 
Planförslaget lades fram våren 2019. Må-
let är att planen ska behandlas för god-
kännande år 2020 men naturutredningar-
na ska kompletteras före det. 

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. 
Området planeras i första hand som bos-
tadsområde med allt från småhus till fler-
våningshus. Den uppkommer nya hem 
för ungefär tusen invånare på ett område 
med god nåbarhet nära Masaby station. 
Den eftersträvade trafikmängden base-
rar 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 Ma-
saby tätort. 

Kommunen ansökte år 2019 om undantag 
beträffande området med förekomst av 
flygekorre, och NTM-centralen i Nyland 
beviljade tillståndet. Besvär har dock an-
förts över saken. Trots det inledde man 
hösten 2019 utarbetandet av förslaget till 
plan för området. Målet är att få planförs-
laget färdigt år 2020.

INLEDS 2020

Förbättringen av Jorvas station börjar 
år 2020 och i och med det ändrar statio-
nens utseende fullständigt och trafiksä-
kerheten når en ny nivå. Detaljplanen för 
västra Jorvaskvarn (ändring och utvidg-
ning), som i delgeneralplanen för Jorvas 
och Ingvalsby anvisats som område för 
centrumfunktioner, omfattar området 
väster om Jorvas stationsområde. Plane-
ringen inkluderar en smidig gång- och cy-
kelförbindelse mellan Masaby och Jorvas. 

Detaljplanen för östra Jorvaskvarn (än-
dring och utvidgning), som i delgene-
ralplanen för Jorvas och Ingvalsby anvisats 
som område för centrumfunktioner, om-
fattar området öster om Jorvas station-
sområde och gränsar till Sundets bäckfåra 
som anvisats som naturskyddsområde. På 
området planeras ett flervåningshusdomi-
nerat område för uppskattningsvis ett par 
tusen invånare på ett område med goda 
kollektivtrafikförbindelser, men ändå så 
att det nuvarande företaget på områ-

ÖSTRA	KYRKSLÄTT
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det kan fortsätta sin verksamhet om det 
så vill. Längs med naturskyddsområdet 
dras upp en regional huvudförbindelse för 
cykling från Västerleden till Masaby och 
kommuncentrum. Projektet anhängig-
görs genom att utarbeta ett PDB.
   
Detaljplanen för Kolabacken. Målet är att 
planlägga en plats för ett stort datacenter 
(10 000 mW) och nya lokaler för företag 
på området mellan Sundsbergsvägen och 
Ring III. Platsen är lättillgänglig i närheten 
av huvudlederna, och även kollektivtrafi-
kens servicenivå är god på området. Sund-
sbergsvägens omedelbara närområde tor-
de reserveras för bostadsbyggande, men 
troligtvis planeras området inte i det här 
projektet med undantag av gatuförbindel-
sen till det nya företagsområdet. PDB för 
projektet utarbetas år 2020.

Detaljplanen för Rävkärret gränsar till 
planen för Blåbärsbrinkens bostadsområ-
de. På området som inte tidigare byggts 
planeras småhusdominerat boende för 
ungefär 250 invånare. I planeringen ska 
man ska beakta sammanlänkandet av den 
bredvidliggande idrottsparkens rutter till 
gång- och cykelförbindelserna på områ-
det så att de också tjänar invånarna i Blå-
bärsbrinken. 
 

Programmet för deltagande och bedöm-
ning som gäller planeringsområdet är från 
år 2018. Då antog man att området skulle 
planläggas som en del av Blåbärsbrinkens 
detaljplan. Av planeringsområdet bildas 
ändå ett eget planprojekt, men först år 
2021. Man bildar emellertid ett eget plan-
projekt för planeringsområdet. Planen 
kan godkännas då delgeneralplanen för 
Masaby vunnit laga kraft. 

Detaljplanen för Masaby stationsområ-
de (ändring). Målet är att i Masaby bygga 
ett småskaligt resecentrum där omstig-
ningarna mellan de kollektiva färdmed-
len skulle löpa smidigt för tåg- och buss-
passagerarna. Målet är också att stärka 
förbindelsen mellan stationsregionen och 
Tinatorget både visuellt och funktionellt. 
Den nuvarande affärsbyggnaden längs 
Masabyvägen ska ersättas med byggan-
de som bättre lämpar sig för en småstad. 
Radhusen i samma kvarter bevaras. På det 
så gott som obebyggda området söder 
om Masabystråket planeras nya flervånin-
gshuskvarter. Projektet förs inte vidare år 
2020.

ÖSTRA	KYRKSLÄTT

Masaby affärscentrum fotograferat från luften.
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ANHÄNGIGA 2019-2020

Delgeneralplanen för 
trafikkorridoren i nor-
ra Kyrkslätt anhängig-
gjordes i enlighet med 

kommunfullmäktiges 
beslut våren 2019. 

Planen måste 
göras upp för 
att möjliggö-

ra den fort-
satta pla-
neringen av 

den snabba 
tågförbindel-

sen ESA-banan 
mellan Esbo 
och Salo. Kom-

munen har fö-
rutsatt att en hål-

lplats för närtågstrafiken i 
Veikkola anläggs i Veikkola. 

I slutet av hösten 2019 fick man 
klarhet i placeringen av hållplat-

sen. 

Målet är att placera centrumfunktioner, 
så som boende och företagsverksam-
het, på stationsområdet. I planeringen av 
markanvändningen ska i stationsområdet 
placeras en avsevärd mängd nytt bos-
tadsbyggande. Smidiga omstigningar för 
kollektivtrafiken ska också ordnas. En be-
tydande del av Noux nationalpark ingår i 
planeringsområdet. I planen bereds alltså 
plats för bl.a. ett naturcentrum och anvi-
sas en gång- och cykelförbindelse genom 
nationalparken från Veikkola station-
sområde till Siikajärviområdet.

Ändringen av vägplanen för Åboledens 
planskilda anslutning är anhängig och för-
väntas bli klar år 2020. I delgeneralplanen 
beaktas utrymmesbehovet för anslutnin-
gen som ska byggas om. Beredningsma-
terialet för planen blir färdigt år 2020.

I samband med delgeneralplanen för Kyl-
mälä har en särskild utmaning varit mäng-
den åretruntboende på planområdet, det 

anknutna planeringsbehovet och dimensi-
oneringen så att området kunde utvecklas 
utan behov att göra upp detaljplaner. På 
grund av dessa orsaker bereds av förslaget 
till delgeneralplan ett justerat planförs-
lag i vilket man tillämpar delområdesvisa 
planbestämmelser så som kommunstyrel-
sen slagit fast år 2016.

I enlighet med de ursprungliga målen i 
planen är syftet att förenhetliga bystruk-
turen, styra boendet till lämpliga områden 
och anvisa tillräckliga rekreationsområ-
den och enhetliga frilufts- och ridrutter. 
Samtidigt utreds möjligheterna att för-
bättra trafiksäkerheten och kollektivtra-
fiken samt servicebehovet på området. 
Målet är att lägga fram det justerade plan-
förslaget under år 2020.

Detaljplanen för Veikkolaporten ligger 
norr om Veikkola centrum på området 
mellan Åboleden och den planerade järn-
vägen mellan Esbo och Salo (ESA-banan). 
Planen uppgörs främst för näringslivets 
behov: för företagsverksamhet anvisas 
över 30 000 v-m2 nytt verksamhetsutrym-
me och dessutom en station för bränsle-
distribution, en reservering för en brand-
station och ett parkeringsområde för dem 
som besöker Noux nationalpark.
 
År 2016 anhängiggjorde kommunen i sa-
marbete med NTM-centralen uppgöran-
det av en ändring av vägplanen för Veik-
kolas planskilda anslutning. År 2017 ville 
NTM-centralen i anknytning till vägplanen 
utreda möjligheterna att anlägga hållplat-
ser för fjärrtrafikens reguljärbussar i den 
planskilda anslutningen, vilket förutsatte 
ändring av principerna i den preliminära 
vägplanen. Ändringen av vägplanen för-
väntas bli klar år 2020.
  
Planförslaget utarbetas då detta möjlig-
görs av planeringen av arrangemangen 
gällande Veikkola planskilda anslutning. 
Utarbetandet av planförslaget torde kun-
na inledas år 2020.  

NORRA	KYRKSLÄTT
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Detaljplanen för Veikkolabäcken II lig-
ger väster om Veikkola centrum. Den nya 
markanvändningen i Lamminjärvis stran-
dzon möjliggör utvidgning av det befint-
liga bostadsområdet söderut samt upp-
datering av funktionerna i idrottsparken. 
Utvidgningsområdet uppförs småhusdo-
minerat och det kommer som mest nästan 
300 nya invånare. Strandzonen reserveras 
för rekreation och från bostadsområdet 
byggs en gång- och cykelrutt till Eriksgå-
rdsvägen, vilket fordrar omplanering av 
rutterna i idrottsparken.

Planförslaget blev färdigt i början av år 
2018 men det remitterades för ny bered-
ning. Det nya planförslaget var framlagt 
vid årsskiftet 2019-2020. Planen torde be-
handlas för godkännande år 2020. 

INLEDS 2020

I enlighet med planläggningsprogrammet 
inleds inga nya planprojekt år 2020.

Sjökulla skola ligger vid sjön Hepari.

NORRA	KYRKSLÄTT
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ANHÄNGIGA 2019-2020

Ändring av stranddetaljplanen för Kurk-
gård så att den motsvarar de nuvarande 
behoven i fråga om gårdscentrumet inled-
des år 2009, och planförslaget blev klart 
våren 2015. Planen torde beredas för go-
dkännande i början av år 2020.

Målet med stranddetaljplanen för Mössö 
i Porkala är att markanvändningen på hol-
men bättre skulle motsvara markägarens 
nuvarande behov. Programmet för delta-
gande och bedömning för planen godkän-
des i början av 2014 och planutkastet var 
framlagt våren 2015. 

INLEDS 2020

Ansökningar om uppgörande av nya 
stranddetaljplaner har inte framförts före 
utgången av år 2019.

STRANDDETALJPLANER

Storslaget havslandskap vid Linlo.
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REGIONAL PLANERING

Planen för Helsingforsregionens MBT 
2019-plan, som bereds av HRT, omfattar 
en trafiksystemplan för 14 kommuner. Det 
nya MBT-avtalet, som också gäller regio-
nens trafikprojekt, torde bli färdigt mellan 
staten och Helsingforsregionens kommu-
ner till sommaren 2020.

För Kyrkslätt centrala projekt i MBT-pla-
nen är kostnadseffektiva små projekt 
(KUHA). Av dessa ingår gång- och cykel-
förbindelsen från Veikkola till Kolmpers, 
trafikljusen vid ramperna mellan Kyrks-
lättsvägen och Västerleden, dvs. Kyrks-
lättsporten, Masabyportens planskilda 
anslutning på Ring III och plankorsningen 
vid Peders på stamväg 51. Kyrkslättspor-
ten, Masabyportens planskilda anslutning 
på Ring III och plankorsningen vid Peders 
på stamväg 51. Genomförandet av pro-
jekten förutsätter att kommunerna och 
staten förbinder sig till KUHA-finansie-
ring. Dessutom ingår de statsfinansierade 
växeländringarna och belysningen på Ring 
III i förteckningen. Hösten 2019 beviljade 
trafik- och kommunikationsministeriet 
separat finansiering för trafikljusen på 
Kyrkslättsportens ramper för åren 2020-
2022.  

Kyrkslätt deltar också i utarbetandet av 
trafiksystemplanen för västra Nyland. Be-
redningen av den nya planen inleds våren 
2020 eftersom det tidigare intentionsav-
talet utgick år 2019. 

Trafikledsverket Väylä (f.d. Trafikverket) 
har inlett planeringen av genbanan Es-
bo-Salo, dvs. en snabb tågförbindelse från 
Helsingfors till Åbo. Den nya banlinjen har 
dragits upp genom Veikkolas tätort norr 
om Åboleden. Där har också planerats 
en hållplats för närtågstrafiken i planen. 
Utarbetandet av delgeneralplanen för tra-
fikkorridoren i norra Kyrkslätt är anhängig 
i Veikkola. Då planen vunnit laga kraft mö-
jliggör den inledande av den fortsatta pla-
neringen av banan. Det finns inga beslut 
om byggande av den nya banan. 

År 2019 blev en åtgärdsutredning gäl-
lande anslutningarna till stamväg 51 
från Stormossavägen, Båtviksvägen och 
Kabelvägen, där man kartlade förbätt-
ringsåtgärder, färdig under ledning av 
NTM-centralen. De var anspråkslösa till 
sin natur. Enligt utredningen motiverar 
de stora trafikmängderna på stamvägen 
byggande av en planskild anslutning i 
Getberg.

STATIONSOMRÅDEN OCH INFARTS-
PARKERING I KYRKSLÄTT

Då Slättvägens gatubyggnad blev färdig 
hösten 2019 tog man norr om Kyrkslätts 
station i bruk nya anslutningsparkerin-
gsplatser och ett snabbparkeringsområde 
för bussar. Stationsparken har också istå-
ndsatts. Gatuarrangemangen är centrala 
och en viktig del av affärscentrumets mer 
omfattande trafiksystemshelhet och for-
donstrafikförbindelsen som byggs senare 
under järnvägen. 

År 2020 inleds planeringen av Kyrkslätts-
vägens nya bro över järnvägen. Projektet 
prioriterades framom den planerade for-
donstrafikförbindelsen under järnvägen 
till Munkkulla. Beslut om gatuplaneringen 
och byggandet av förbindelsen under jär-
nvägen fattas således senare.
 
Byggnadsplanerna som gäller förbättring 
av Jorvas hållplats håller på att bli färdiga 
och banplanen väntar på godkännande 
i Trafik- och kommunikationsverket Tra-
ficom. Områdets gällande detaljplaner 
möjliggör förbättring av hållplatsen och 
ordnande av anslutningsparkering. Beslu-
tet om att förbättra hållplatsen har fattats 
och målet är att genomföra projektet åren 
2020-2021.

TRAFIKPLANERING
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ALLMÄN PLAN FÖR GATORNA I 
KYRKSLÄTTS AFFÄRSCENTRUM

Markanvändningen i Kyrkslätts affärscent-
rum ändras betydligt under de närmaste 
årtiondena. Planändringarna görs upp 
skede för skede och målet är att öka in-
vånarantalet kraftigt och stärka servicen 
och handeln i affärscentrumet. För att sä-
kerställa fordonstrafikens funktionalitet 
gör man upp en allmän plan över gatorna 
i affärscentrumet som utgångsuppgift för 
planläggningen. Planen innefattar också 
en allmän plan för behandlingen av dag-
vatten på området. Avsikten är att den blir 
färdig år 2020. 

I den allmänna planen har framförts fun-
gerande arrangemang för trafikens cent-
rala knutpunkter, så som Kyrkslättsvägens 
korsningar.

Den västra delen av Munkkulla håller 
på att bli ett område för betydande ut-
rymmeskrävande handel. I den allmän-
na planen bereder man sig på att ersätta 
Åbackavägens plankorsning med en ny 
anslutning som anläggs på Peders områ-
de. Avsikten är att leda fordonstrafiken 
västerifrån till Munkkulla och vidare till 
Kyrkslätts affärscentrum via en förbin-
delse under järnvägen och minska trafik-
mängderna i Kyrkslättsportens planskilda 
anslutning.

TRAFIKPLANERING

Trafik- och anslutningsparkeringssystemen på Kyrkslätts stationsområde har förnyats. 
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Infartsparkering invid Tolls tågstation.

GÅNG OCH CYKLING OCH TRAFIKSÄ-
KERHET

Utvecklingsprogrammet för gång och 
cykling i Kyrkslätt genomförs genom att 
bygga förbindelser som saknas. En av 
dem är gång- och cykelvägen i Vols som 
blir färdig 2020. Byggandet av en gång- 
och cykelväg söder om banan från cent-
rum till Tolls inleds år 2020. 

Det regionala huvudnätet för cykeltrafik 
förenar kommunen centra och Kyrkslätt 
till grannkommunerna. År 2020 fortsätter 
planeringsarbetet gällande huvudnätet 
för cykling i Kyrkslätt i vilket man kartläg-
ger bl.a. ställen där nätet bryts, prioriterar 
behoven av genomförande och främjar 
genomförandet av nätet för planläggning.

Kyrkslätts tväradministrativa trafiksäker-
hetsarbetsgrupp koordinerar och utför 
arbete som främjar trygga och hållbara 
färdsätt i Kyrkslätt. År 2019 genomfördes 
ett projekt för att främja hållbara sätt att 
röra sig (gång och cykling) med hjälp av 
Transport- och kommunikationsverket 
Traficom. 

Man planerar åtgärder som förbättrar 
trafiksäkerheten på Sockerbruksvägen, 
ett övergångsställe till Kolsarby på Obb-
näsvägen och en gång- och cykelväg till 
Bredbergstoppen och Vartiovägen. Kom-
muninvånarnas trafiksäkerhetsinitiativ 
behandlas årligen i samhällstekniska 
nämnden.

TRAFIKPLANERING
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UTVECKLINGSBILD FÖR MARKAN-
VÄNDNINGEN I KYRKSLÄTT 2040 OCH 
2060 

År 2019 började man utarbeta en utve-
cklingsbild för markanvändningen. Plane-
ringen inleddes med fyra olika scenarier 
enligt framtidsforskningsuppgifter och 
rådande megatrender, och med markan-
vändningsplaner som gjorts upp på basis 
av dem. I planeringsverkstäderna deltog 
utöver beslutsfattare även en grupp ung-
domar från Kyrkslätt. Efter verkstäderna 
sammanställdes resultaten och man in-
ledde utarbetandet av den slutliga utve-
cklingsbilden med målet att den är lättläst 
och har ett högklassigt visuellt utseende.

Den målinriktade markanvändnin-
gen i kommunen enligt resultaten av 
verkstäderna framgår ur utvecklin-
gsbilden. Kommunfullmäktige torde 
godkänna utvecklingsbilden år 2020.   
 

ARKITEKTURPOLITISKT PROGRAM 

Kyrkslätts arkitekturpolitiska program 
2017 godkändes år 2018.

I 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

År 2020 är avsikten att anhängiggöra be-
redningen av åtgärderna för genomföran-
det av det arkitekturpolitiska programmet.

TRAFIKPLANERING

KOLLEKTIVTRAFIK

Kyrkslätts kommun är medlem av Sam-
kommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT) som svarar för planeringen och 
ordnandet av kollektivtrafiken i Kyrks-
lätt. Våren 2019 förbättrades servicenivån 
på förbindelsen till Mattby metrostation 
utanför rusningstiderna genom att bl.a. 
lägga till Z-turer på linjen 173, vilket för-
kortade resetiden från Obbnäs, Kantvik, 
kommuncentrum och Hindersby. 

År 2019 byggdes anslutningsparkeringsp-
latser för cyklar i Hermainensparken i kors-
ningen mellan Kyrkslättsvägen och Gamla 
Kustvägen. Traficom beviljade statsbidrag 
för projektet. Dessutom ombyggdes fyra 
hållplatser. Den grundläggande renove-
ringen av Masabyvägen sker i flera faser 
och det första skedet blir färdigt år 2020. 
På Masabyvägen byggs en rondell i Sund-
sbergsvägens korsning, trafikljus i Smeds-
byvägens korsning och busshållplatspar 
vid Masaby bibliotek och Nissnikun koulu.

ÖVRIGA	PROJEKT



SAMHÄLLSTEKNISKA NÄMNDEN
2019-2021

PLANLÄGGNINGS- OCH TRAFIKSYSTEMTJÄNSTER
PERSONAL

ordförande  Kati Kettunen
vice ordförande  Kim Männikkö

Pekka Rehn
Matti Kaurila

Carl-Johan Kajanti
Jenny Snellman
Sanni Jäppinen

Miisa Jeremejew
Pekka Jäppinen

Viveca Lahti
Anneli Granström

 
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

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
• ger information om delgeneralplaneringen av Kantvik
• ansvarsområde: norra Kyrkslätt

Planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen
tfn 040 538 9587
• ger information om planläggningen av stranddetaljplaner i kommunen
• ger information om delgeneralplanläggningen av Kylmälä, Bobäck och trafikkorridoren 
i norra Kyrkslätt  
• ansvarsområde: östra Kyrkslätt

Planläggningsarkitekt Elina Virtanen 
tfn 040 126 9270
• ger information om delgeneralplaneringen av Masaby

Vik. planläggningsarkitekt Maria Pudas
tfn 040 126 9256
• ger information om delgeneralplanläggningen av Kommuncentrum, etapp 2

Planläggningsarkitekt
öppen (situationen år 2019)

Planläggningsarkitekt
öppen (situationen år 2019)

Planläggningssekreterare Mia Lundström och Otso Kajanus
tfn 040 126 9254/040 126 9253
• framläggning av planer, deltagande, växelverkan, arkiv

Planeringsassistent Kaisa Karhu
tfn 040 126 9252
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