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Östra delen av den centrala tätortszonen i Kyrks-
lätt, områdena Sundsberg och Sarvvik som grän-
sar mot Esboviken, är en stor utvecklingspoten-
tial för kommunen, vilket också har identifierats 
i Helsingforsregionen. Kommunens markägo på 
planeringsområdet är ringa. Omfattningen av 
området som ska delgeneralplaneras är ca 10 km2 
och dess invånarantal ca 600 (år 2020). Invånaran-
talet ökar sannolikt avsevärt jämfört med nuläget 
i och med att Sarvviks bostadsområde söder om 
Västerleden byggs. Senast år 2030 bor sannolikt 
över 3000 invånare på området. Detaljplanen för 
Kolabacken, som möjliggör en stor datacentral, 
skapar ett betydande antal nya arbetsplatser på 
området. 

Kommuncentrum finns på ca sju kilometers avs-
tånd från planeringsområdet och ca 25 km från 
Helsingfors centrum. Som kortast är det ett par 
kilometers avstånd till Masaby tågstation och 
Stensvik kommande metrostation. Redan nu är 
servicenivån på busstrafiken på området god. 
Områdets nåbarhet är utomordentlig tack vare 
de regionala huvudlederna, Västerleden och Ring 
III samt god servicenivå inom  kollektivtrafiken. 

Området som ska delgeneralplaneras är ett av 
de mest betydande utvecklingsområden i hu-
vudstadsregionens närområde och har i planen 
för Helsingforsregionens MBT 2019 anvisats som 
ett viktigt tillväxtobjekt. Likaså har områdets po-

tential identifierats i En blick in i framtiden – Ut-
vecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 
2040 och 2060. Innan planläggningen inleds utar-
betas en regional utvecklingsbild för Västerledens 
trafikkoridors område enligt kommunstrategin så 
att det på området är möjligt att placera den folk- 
och arbetsplatsmängd som kommunen eftersträ-
var. I planen är avsikten att bekräfta markanvänd-
ningen i detaljplanerna söder om Västerleden och 
undersöka eventuella områden som är lämpliga 
för kompletterande byggande. 

I Kyrkslätts generalplan 2020 har man anvisat 
området på norra sidan av korsningsområdet 
mellan Västerleden och Sundsbergsvägen som 
område för centrumfunktioner, dit servicen och 
det tätaste byggandet i delgeneralplanen kan 
koncentreras: så skulle en ny småstad födas i 
kommunen. En betydande del av korsningsområ-
det är obebyggt, vilket möjliggör betydande bos-
tadsproduktion och uppkomst av arbetsplatser på 
området. Utöver läget är närheten till havet och 
rekreation viktiga attraktionsfaktorer för områ-
det. 

Målet är att invid Västerleden och vid Esbovikens 
strand som skiljer sig på ett säreget sätt från andra 
områden i Helsingforsregionen. Vid genomfö-
randet utnyttjas de senaste innovationerna och 
idéerna inom stadsplanering. Planeringen inleds 
genom att man utarbetar en utvecklingsbild för 
området som också omfattar Jorvas område.
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Planeringsområdet har i landskapsplanen anvisats som områ-
de huvudsakligen för tätortsfunktioner. På Esbovikens stran-
dzon finns en landskapsmässigt viktig grönförbindelse. En 
betydande del av området i Kyrkslätts generalplan 2020 har 
anvisats som område för boende och arbetsplatser. Dessutom 
finns det ett område för centrumfunktioner i närheten av kors-
ningsområdet mellan Västerleden och Sundsbergsvägen. 

År 2011 blev planen Model 2020, som gjorts upp av de centrala 
markägarna på området, färdig (utveckling av markanvänd-
ningen i Sundsberg och Sarvvik). Samma instans presentera-
de markanvändningsplaner som förädlats ur planen i fråga för 
de kommunala beslutsfattarna i början av år 2020. Innan plan-
läggningen inleds utarbetas en utvecklingsbild för området, 
och markanvändningen i delgeneralplanen genomförs enligt 
dess principer.
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