
Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. På 
området genomförs bostadsbyggande som befrämjar 
genomförandet av kommunens MBT-mål.  

En del av det nya bostadsbyggandet ligger på jord- och 
skogsbruksområdet i Kyrkslätts generalplan 2020. Avvikel-
se från generalplanen kan motiveras för att antalet använ-
dare av Jorvas tåghållplats ska öka. 

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som är lätt att nå. Områ-
det omfattas delvis av de kommunaltekniska näten och 
områdena för kompletterande byggande ligger i närheten 
av dem. Ställvis på grund av terrängförhållandena förut-
sätter bl.a. gatubyggandet 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. Projektet befinner sig delvis på kommunä-
gd mark där de tomter som eventuellt ska planläggas för 
genomförande av boende inbringar kommunen försäljnin-
gs- eller arrendeinkomster.
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är inte näringslivspolitiskt, fastän målet är att 
också placera utrymmen för företag och service på områ-
det. De nya invånarna inverkar dock positivt på att ser-
vicen blir mångsidigare i kommunen.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektets naturvärden har utretts och betydande objekt 
anvisas som objekt som ska skyddas. I landskapsplanen 
har ett behov av grönförbindelse, som beaktas vid plane-
ringen, anvisats i områdets norra del. Rekreationslederna 
förbättras särskilt på de vidsträckta enhetliga rekreation-
sområdena i den s.k. centralskogen. Det nya parkområdet 
som ska anläggas i västra delen av området, i huvudsak på 
området för planprojektet för Kvis, ökar avsevärt rekrea-
tionsservicen på området och för de människor som bor på 
dess influensområde.

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 (§ 44). Med anledning av responsen på be-
redningsmaterialet till planen för Västra Jorvas (st 
22.1.2015, § 5) har projektet delats itu: till planerna för 
Norra Jorvas och Kvis. 

Jorvas med tåghållplats ligger invid kustbanan i zonen 
mellan Kyrkslätts kommuncentrum och Masaby och lig-
ger på cirka tre kilometers avstånd från kommuncent-
rum österut och från Masaby centrum ett par kilometer 
söderut. Den förnyade hållplatsen blir färdig år 2021. 
Fordonstrafiken löper smidigt genom den närligande 
planskilda anslutningen på planeringsområdet till Väs-
terleden, därifrån motorvägen leder såväl till kommun-
centrum som till Helsingfors scentrum och vidare längs 
med Ring III österut.

Planeringsområdet norr om kustbanan är nästan 160 
hektar och det sträcker sig i norr in på Centralskogens 
område. Kyrkslätts kommun är områdets största en-
skilda markägare. Över hälften av området är dock i 
mindre markägares besittning. 

Syftet med markanvändningen är att effektivera 
markanvändningen på närområdet till Jorvas station-
sområde genom att planlägga bostäder för cirka 500 
nya invånare, göra samhällsstrukturen och rekreation-
srutterna på Jorvas område tydligare och bevara de 
viktigaste kulturarvsobjekten genom att skydda dem. 
Jorvas tåghållplats och busshållplatserna på Gam-
la Kustvägen ligger på gångavstånd från området. År 
2018 uppgörs de allmänna planerna som främjar plan-
projektet.
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