
Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. 
Bostadsbyggandet som uppförs på området befrämjar up-
pfyllande av kommunens MBT-mål. Å andra sidan är för-
tätandet av stationsområdena överens förenligt med de 
riksomfattande målen för områdesanvändning.   
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Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som är lätt att nå, men 
området omfattas inte av kommunaltekniska nät, men 
de ligger i närheten av området. Ställvis på grund av ter-
rängförhållandena förutsätter bl.a. gatubyggandet och 
behandlingen av dagvatten högklassigt genomförande. 
Kompletterande byggande på området förutsätter be-
tydande kommunaltekniska investeringar. Servicenivån 
inom kollektivtrafiken är god på området. Jorvas tåghål-
lplats och busshållplatserna på Gamla Kustvägen ligger 
på gångavstånd. Under ledning av HRT utreds styrning av 
bussrutten längs Kvisvägen.
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger delvis på kommunägd mark där de tomter 
som ska planläggas för boende inbringar kommunen an-
tingen försäljnings- eller arrendeinkomster. En betydan-
de mängd ny byggrätt har anvisats också för privatägda 
fastigheter på området. Verksamhetsförutsättningarna 
för de befintliga lantgårdarna tryggas. De nya invånarna 
inverkar dock positivt på att servicen blir mångsidigare i 
kommunen. Projektet är inte näringslivspolitiskt.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektets naturvärden har utretts och betydande objekt 
anvisas på plankartan. I Nylands landskapsplan har ett be-
hov av grönförbindelse, som beaktas vid planeringen, an-
visats i områdets norra del. Rekreationsförbindelserna på 
området förbättras enligt den allmänna planen för Cent-
ralskogen särskilt på vidsträckta enhetliga rekreation-
sområden. Parkområdet som ska anläggas i östra delen av 
området ökar likaså avsevärt invånarnas rekreationsmöj-
ligheter.

En arkeologisk inventering av området och en inventering 
av den byggda kulturmiljön har gjorts. Byggnader som in-
nefattar skyddsvärden och kulturomgivningshelheternas 
ställning tryggas i planen som upprättas. 
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Programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet behandlades i kommunaltekniska nämnden 
28.9.2017 (§ 45). Området ligger invid kustbanan i zo-
nen mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby, 
på ett par kilometers avstånd från kommuncentrum 
österut. Likaså är avståndet från området till anslutnin-
gen till Ring III och Västerleden (stamväg 51) väster om 
området ett par kilometer. Områdets storlek är nästan 
130 hektar. Kyrkslätts kommun är områdets största 
markägare. Cirka hälften av området är i mindre mar-
kägares besittning. 

Med anledning av responsen på beredningsmaterialet 
till planen för Västra Jorvas (st 22.1.2015, § 5) har pro-
jektet delats itu: till planprojekten för Kvis och Norra 
Jorvas. 
 

Syftet med projektet är att effektivera markanvänd-
ningen på närområdet till Jorvas stationsområde. Det 
småhusdominerade kompletterande byggandet om-
fattar också de nya områdena för boende i anslutning 
till den befintliga strukturen, vilket möjliggör hem för 
cirka 500 nya invånare. Målet är också att förtydliga 
bystrukturen i Jorvas, anlägga nya rekreationsområ-
den och -rutter samt genom att skydda bevara de vik-
tigaste kulturarvsobjekten och områdets traditionella 
odlingslandskap bl.a. genom att reservera platser för 
områden med odlingslotter. Dessutom möjliggörs fort-
sättning av de nuvarande landsbygdsnäringarna.
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