
Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Om 
en betydande mängd bostadsbyggande genomförs på 
området, befrämjar det genomförandet av kommunens 
MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunal-
tekniska nät och på ett mycket lättillgängligt område. Å 
andra sidan förutsätter den eftersträvande omfattningen 
av byggande anläggning av ny kommunalteknik på ett 
område där servicenivån inom kollektivtrafiken är god. 
Korsningsområdet mellan Gamla Kustvägen och den nya 
ringledsaktiga förbindelsen ska beaktas med beaktande 
av markanvändningspotentialen i delgeneralplanen för 
kommuncentrum, etapp 1.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet som ligger på ett område som ägs av kommu-
nen är i första hand inte näringspolitiskt, men nya invånare 
har en positiv inverkan på att servicen på Jorvas station-
sområde samt Kyrkslätts och Masaby affärscentrum blir 
mångsidigare. I projektet utreds bl.a. förutsättningarna 
för genomförande av företagstomter, ett daghem och en 
närbutik, och om de anses motiverade kan det då uppstå 
tiotals nya arbetsplatser. Tomterna för boende och arbet-
splatser som ska planläggas inbringar kommunen försälj-
nings- eller arrendeinkomster. Kommunen utreder möjlig-
heterna att använda anstaltens byggnader under år 2020.

33

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Projektets naturvärden har delvis utretts och de beaktas 
vid planeringen. Tyngdpunkten i planeringen av området 
ligger på genomförande av en högklassig stadsbild.

4

Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Kommunen ska främja genomförandet av den nya ring-
ledsaktiga förbindelsen norr om kommuncentrum från 
Jorvas till Gesterby, för en betydligt stor del av fordonstra-
fiken från invånarna i de nordliga delarna av kommun-
centrum i riktning mot Helsingfors ska fås att flytta sig 
till förbindelsen i fråga. Så kan den förutspådda mäng-
den rusning i affärscentrum minskas. Å andra sidan borde 
tillräckligt med boende genomföras invid den nya ring-
ledsaktiga förbindelsen som anvisats i delgeneralplan för 
kommuncentrum, etapp 1, för att den skulle möjliggöra en 
fungerande kollektivtrafik.

5

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet ligger i den nuvarande Gillobacka vårdans-
talts och dess närområdes terräng invid Gamla Kustvä-
gen samt i zonen mellan Bredberget och Jorvas. Vår-
danstaltens verksamhet har upphört år 2018. Kyrkslätts 
kommun har förvärvat området år 2019.

Målet för projektet är att genomföra småhusdominerat 
boende på området så att det mer effektiva boendet 
placeras på området för offentlig service som anvisats 
i delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 1, invid 
Gamla Kustvägen och den nya ringledsaktiga förbin-
delsen. Också kommunens servicebehov beaktas när 
planen uppgörs. Gamla Kustvägen är en stomlinje för 
busstrafiken. I planeringen ska likaså markanvändnin-
gen på områdena Bredberget och Jorvas beaktas.

Planläggningen av området möjliggör ibruktagandet av 
det nya bostadsområdet i Gruvböle väster om Gillobac-
ka när den första fasen av den ringledsaktiga förbindel-
sen (gamla Kustvägen - Gesterbyvägen) anläggs från 
den nya korsningen som ska anläggas vid Gamla Kus-
tvägen norr om kommuncentrum. På längre sikt strävar 
man efter att genom den nya gatan styra en betydande 
mängd fordonstrafik och även bussturer från de nord-
liga bostadsområdena i kommuncentrum till Jorvas 
tåghållplats och till Jorvasportens planskilda anslutning 
på Västerleden.

I närheten av Gamla Kustvägen är det möjligt att place-
ra ett daghem, en närbutik och affärslokaler för före-
tag. Av korsningsområdet är det möjligt att utveckla en 
central plats med tanke på funktionen och stadsbilden, 
vilket förutsätter högklassigt byggande av området. 
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