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INDELNING AV KOMMUNEN 
I DELOMRÅDEN

I enlighet med projekten i Kyrkslätts planläggningsprogram utvecklas kommunen starkt 
inom de närmaste åren och även under de närmaste decennierna. Tyngdpunkten för de-
taljplaneringen ligger i områdena för kommuncentrum samt Masaby och Jorvas. Delgene-
ralplaneringen av Sundsberg och Sarvvik längs Västerleden inleds. I Veikkola förbereder man 
sig på planering av ESA-banan och stationsområdet. Planläggningsprogrammet omfattar 
både nya planeringsobjekt och flera deltaljplaneändringar.

Enligt rådande praxis behandlar kommunens beslutsfattare programmet två gånger per 
fullmäktigeperiod. År 2020 godkänns planläggningsprogrammet för 2021–2025, och nästa 
gång behandlas det av beslutsfattarna år 2022. Programmets två första år är bindande. An-
talet anhängiga projekt och projekt som påbörjas ska vara i balans med personalresurserna 
och kommunens investeringsprogram. Prioriteringen av projekten är viktig och de projekt 
som bedömts vara de viktigaste har flyttats till korgen för projekt som ska förverkligas. 

Det femåriga planläggningsprogrammet styr planeringen av markanvändningen i områden 
som ska planläggas och planeringen av trafiksystem och kommunalteknik i Kyrkslätts kom-
mun. Målet är en konsekvent markanvändnings- och planläggningspolitik som presenterar 
målsättningarna för kommunens markanvändning inom de närmaste åren för kommunens 
beslutsfattare, samarbets- och myndighetsinstanser, kommuninvånare, markägare och 
invånare på planeringsområdena och olika genomförandeinstanser. Ett av programmets 
mål är också att främja kommunens markanskaffning. I kommunen är centrala samarbet-
sinstanser som ansluter sig till uppgörandet av planen sakkunniga inom kommunaltekni-
ken, byggnadstillsynen och miljövården samt samarbetsinstanser som arbetar med markä-
garplanerna. Inom kommunen görs dessutom samarbete över sektorsgränserna. Förutom 
de delaktiga i projekten är utomstående kunder bl.a. myndigheter som styr planläggningen, 
tekniska operatörer och byggherrar. Stranddetaljplaner behandlas inte i planläggningspro-
grammet.

Planläggningsprogrammet verkställer Kyrkslätts kommunstrategi, de uppgjorda utvecklin-
gsbilderna samt planen för Helsingforsregionens MBT 2019. Nylandsplanen 2050 (landskap-
splanen) styr naturligtvis planeringen av kommunens markanvändning. MBT-avtalet förp-
liktar Helsingforsregionens kommuner att se till en tillräcklig bostadsproduktion så att den 
förenhetligande markanvändningen är ekonomisk och placeras på lättillgängliga platser 
som också möjliggör smidig användning av kollektivtrafik för invånarna. Lösningarna ska 
också främja uppnåendet av regionens ambitiösa klimatpolitiska mål. 

Som HINKU-kommun eftersträvar Kyrkslätt kolneutralitet. Genom kommunfullmäktiges 
beslut har kommunen förbundit sig till att eftersträva en minskning av växthusgasutsläpp 
med 80 % från nivån år 2007. Uppdraget är utmanande, vilket betyder bl.a. förenhetligande 
planering av  markanvändningen så att nya bostäder, tjänster och arbetsplatser placeras 
inom influensområdet för god kollektivtrafik med ett kolfattigt levnadssätt som mål. Detta 
föranleder också bl.a. hållbara energilösningar och en minskning av behovet av att färdas. 

Kommunen fortsätter att målmedvetet utveckla centrumen och stationsområdena i enlig-
het med principerna i kommunstrategin samt livskraftsprogrammet och programmet för 
välmående som anknyter till den. Ett viktigt mål är att försnabba befolkningsökningen. Pla-
neringen av kommunens markanvändning styrs av, förutom riktlinjerna i de uppdaterade 
servicenätsutredningarna, också de nyaste dokumenten för kommunens utveckling, såsom 
En blick in i framtiden – Utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060 
och Vägkartan för Kyrkslätts klimatåtgärder. På både lång och kort sikt är målet att skapa ett 
pärlband av små städer längs järnvägen i den centrala tätortszonen i Kyrkslätt där invånarna 
hittar mångsidiga tjänster i sin närhet och en bostad som lämpar sig för deras livssituation. 
Småstädernas centrum kompletteras av småhusdominerade, naturnära och högklassiga 
bostadsområden också i Kantvik, Sundsberg och Veikkola. 

INLEDNING  
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DELGENERALPLANPROJEKT I PLANLÄGGNINGSPROGRAMMET

DELGEREALPLAN FÖR KOMMUNCENTRUM, ETAPP 2

KYLMÄLÄ DELGENERALPLAN

KANTVIKS DELGEREALPLAN

MASABY DELGENERALPLAN

DELGENERALPLANER

Kommunen omfattas av lagakraftvunna generalpla-
ner: Kyrkslätts generalplan 2020 samt generalplanen 
för skärgårds- och kustområden styr genomförandet 
av markanvändningen. Nya delgeneralplaner upprät-
tas för områden där markanvändning som stämmer 
överens med generalplanen är föråldrad och ny mar-
kanvändning förutsätter ändring av generalplanen. En 
utvecklingsbild för området är viktigt utgångsmaterial 
för delgeneralplanläggningen och av det framgår områ-
dets utvecklingsteman på lång sikt och en karta där man 
i allmänna drag har framfört tyngdpunktsområdena för 
markanvändningen och målsättningen. 
 
I planläggningsprogrammet är förutom andra skedet av 
Kommuncentrum samt delgeneralplanerna för Kantvik 
och Masaby också delgeneralplanerna för Kylmälä och 
Bobäck anhängiga. I förnyandet av planläggningspro-
grammet sattes som mål att högst två delgeneralplaner 
är anhängiga samtidigt. Avsikten är att de anhängiga 
delgeneralplanerna, med undantag av delgeneralpla-
nen för Bobäck, ska bli färdiga under planeringsperio-
dens första år. Delgeneralplaneringen av Bobäck har 
inte främjats eftersom kommunen motsätter sig depån 
för närtågstrafiken som planerats på området. Delge-
neralplanen för Sundsberg och Sarvvik anhängiggörs år 
2021. Projektstyrningen är i kommunens händer, men 
områdets centrala markägarinstanser ansvarar för pla-
neringskostnaderna.

Som projekt är delgeneralplanerna utmanande både 
med tanke på arbetsmängden och ekonomin. Traditio-

nellt utför kommunen det egentliga arbetet med att upp-
göra en plan, medan inventeringarna, utredningarna och 
de allmänna planerna som planeringen kräver görs som 
konsultarbete. Före planeringen av markanvändningen 
inleds ska utgångsinformationens aktualitet utredas och 
utan undantag uppdateras och nya inventeringar och ut-
redningar ska göras. Också när planeringen framskrider 
behövs hjälp från konsulter vid upprättandet av tilläggsut-
redningar, allmänna planer och bedömningar. 

Kommunstrategin och utvecklingsbilderna styr gene-
ralplaneringen. Utöver det beaktas servicenätens ut-
vecklingsmål och trafiksystemplanernas slutsatser. Ett 
kontrollerat förenhetligande av samhällsstrukturen, 
främjande av områdenas tillgänglighet och servicenivån 
på kollektivtrafiken som invånarna erbjuds är centrala 
frågor som granskas i generalplaneringsarbetet. Under 
de senaste åren har man gjort betydande satsningar på 
trafiksystemplaneringen och på att förtydliga målen för 
utvecklingen av trafiken i kommunen. I samband med ge-
neralplaneringen görs även en allmän plan för behandling 
av dagvatten och planekonomiska utredningar för tätor-
terna. Mångsidig användning av ursprungsmaterial är av 
central betydelse i generalplaneringen. Nytt material som 
används är Vägkartan för Kyrkslätts klimatåtgärder som 
blev färdig år 2019 och utvecklingsbilden för kommunens 
markanvändning som har förnyats år 2020. Att invånarna 
har en högklassig livsmiljö, deras välmående och att deras 
vardag löper smidigt beror till en betydande del på gene-
ralplaneringen som Kyrkslätts kommun har satsat på och 
fortsätter att satsa på.

VÄNTNINGSKORG 2023-2025:

UNDRE VÄNTLINGSKORG:

GESTERBYN OCH SMEDSBY 
DELGENERALPLAN
ÄNDRING OCH UTVIDGNING

VEIKKOLA DELGENERALPLAN

DELGENERALPLAN FÖR VÄSTRA DELEN AV 
KOMMUNCENTRUM 
(GETBERG OCH PICKALAVIKEN)

FÖRVERKLINGSKORG:

DELGENERALPLANEN FÖR 
TRAFIKKORRIDOREN I NORRA KYRKSLÄTT

Kommuncentrum
etapp 2

Kantvik

Kylmälä

Trafikkorridoren 
i norra Kyrkslätt

Masaby

Bobäck

Sundsberg

Gesterby 
och Smedsvik

DELGENERALPLANEPROJEKTEN 
PÅ KARTAN

SUNDSBERG DELGENERALPLAN

BOBÄCKS DELGENERALPLAN



Området anknyter med tanke på markanvändnin-
gen till delgeneralplanen för Kommuncentrum, 
etapp 1, som vann laga kraft 2010. I delgeneralpla-
nen för Kommuncentrum, etapp 2, som utarbetas 
för att vinna laga kraft, avgörs riktlinjerna för ut-
vecklingen av närområdet norr om kommuncent-
rum. På det här sättet stöder man utvecklingen av 
kommuncentrum. 

Målet med planeringen är bland annat att styra 
nytt byggande till med tanke på samhällsstruktu-
ren lönsamma områden, tryggande av det ekolo-
giska nätverket och andra skyddsvärden samt ut-
veckling av vägnätet. En god livsmiljö, bevarande 
av närheten till naturen och markanvändningens 
förmånlighet är centrala planeringsmål. I plane-
ringen beaktas detaljplaneringen som framskri-
der i skeden och byggandet av kommunalteknik 
till följd av den.

I delgeneralplanen skapar man förutsättnin-
gar bland annat för inledande av detaljplane-
ring av Kvarnby och Ytterkurk småhusområden. 
Områdets naturvärden, skyddsobjekt och lokala 
särdrag konstateras i delgeneralplanen, också 
åkrarna bevaras sannolikt i huvudsak för odling. 
Invånarantalet uppgår sannolikt till 3500–4000, 
dock kan den slutliga planen göra ett betydligt 
större invånarantal möjligt.

Markanvändning och trafikarrangemang som 
förenhetligar samhällsstrukturen planeras med 
en precision som delgeneralplanen förutsätter. 
Områdets naturvärden har utretts och betydande 
objekt anvisas som objekt som ska skyddas. Des-
sutom har en arkeologisk inventering av området 
och en inventering av den byggda kulturmiljön 
gjorts. Byggnader som innefattar skyddsvärden 
och kulturomgivningshelheternas ställning tryg-
gas i planen som upprättas.

Utöver ovan nämnda utredningar har man för 
uppgörandet av planförslaget färdigställt en da-
gvattenutredning för området, en Natura-beho-
vsutredning och en planekonomisk bedömning. 
Genom den planekonomiska bedömningen och 
den tillhörande allmänna planen för vattenför-
sörjningen har man fått information bland annat 
om kostnaderna för byggande av kommunal-
teknik på området och om planområdet är byg-
gbart i skeden. I Natura-behovsutredningen har 
man bedömt delgeneralplanens konsekvenser 
för Natura-området Meiko-Lappträsk. Nylands 
NTM-central och markägarna på området ger ut-
låtanden om saken. 

På planeringsområdet finns ett detaljplanepro-
jekt som fått namnet Kvarntorpet. Det är motive-
rat att anhängiggöra planeringen först då delge-
neralplanen vunnit laga kraft.

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DELGENERALPLAN

MELLERSTA KYRKSLÄTT

Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för Kommuncentrum, etapp 2 delgeneralplan

Delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2 – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätts kommun Delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2 – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätts kommun

DELGENERALPLAN FÖR 
KOMMUNCENTRUM, ETAPP 2 

PLANERINGSSITUATION

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Programmet för deltagande och bedömning för 
projektet har uppdaterats (ktn 14.6.2018, § 80). 
Den planekonomiska utredningen med tillhöran-
de allmän plan för vattenförsörjningen behand-
lades i nämnden 17.5.2018 (§ 65). Responsen på 
beredningsmaterialet och utredningarna och de 
allmänna planerna som utarbetats i förslagsske-
det samt Natura-behovsutredningen med res-
pons om den tas till nödvändiga delar i beaktande 
i planförslaget.

I landskapsplanerna för Nyland har på delgene-
ralplaneområdet för Kommuncentrum, etapp 2 
anvisats ett område för tätortsfunktioner och så 
kallat vitt område, vilket innebär att området inte 
berörs av några landskapsmässiga eller regionala 
mål. Dessutom har på området anvisats ett kul-
turmiljöområde av landskapsmässig betydelse 
och områdeshelheten Meiko och Lappträsk som 
hör till nätverket Natura 2000. Dessutom gäller på 
området beteckningar för rekreationsområden, 
grundvatten och med tanke på vattenanskaffnin-
gen värdefullt ytvattenområde. Genom området 
löper också ett behov av grönförbindelse.

Markanvändningen i delgeneralplanen styrs fö-
rutom av kommunens strategiska riktlinjer bland 
annat av den år 2016 färdigställda Utvecklingsbild 
för kommuncentrum 2040 – En Urban by och den 
år 2020 färdigställda En blick in i framtiden – Ut-
vecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 
2040 och 2060.

Beredningsmaterialet för delgeneralplanen var 
framlagt i början av 2016 (stn 19.11.2015, § 78). 
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Programmet för deltagande och bedömning för 
delgeneralplanen för Masaby godkändes i sam-
hällstekniska nämnden 24.10.2013 (§ 78). 

Området ligger i sydvästra Kyrkslätt på södra sidan 
av Västerleden och kustbanan. Planområdets 
areal är ca 17 kvadratkilometer, varav ca 2 km² är 
vattenområden. Kommunen äger ca 4 km² mark 
och under 0,4 km² vattenområden. Till planerin-
gsområdet hör tätorterna Kantvik och Smedsede, 
Strömsby industriområde och glesbygdsområ-
dena Molnträsk och Pippurn. Dessutom hör stran-
dområden och jord- och skogsbruksområden till 
planeringsområdet. Obbnäsvägen löper genom 
området. Terrängen har varierande höjdförhål-
landen och jordmånen består i huvudsak av ber-
gsområden varvade med sand- och lersänkor. 
Cirka 3000 personer bor permanent på området 
(2018). Området hörde till det så kallade Porkala 
arrendeområdet som var i Sovjetunionens besit-
tning 1945-1956.

Målet för planeringen är att för området anvisa 
mångformigt bostadsbyggande med högklassig 
omgivning och som beaktar olika livsskeden samt 
service som anknyter till boende. Tätare byggande 
koncentreras till Kantviks centrumområde varvid 

man tryggar mångsidig utveckling av service och 
förbättrar den nuvarande stadsbilden. Koncent-
rationen av bosättningen till influensområdet för 
kollektivtrafikens kvalitetskorridor är också en 
förutsättning för utveckling av ett fungerande 
trafiksystem och kollektivtrafik.

Målet är bevarande av naturvärden och särskilt 
en ekologisk korridor från Porkala udd genom 
planområdet mot Meiko. Ett centralt mål för pla-
neringen är också mångsidigt rekreationsbruk 
av stränderna. Man strävar efter att för området 
anvisa en gång- och cykelled vid stranden eller i 
närheten av stranden, en allmän badstrand samt 
olika funktioner för båtliv och vattensport, så som 
en ramp för sjösättning av båtar. Man strävar efter 
att tillgodogöra sig hamnen med djupfarled i utve-
cklingen av båt- och hamnfunktioner samt övriga 
arbetsplats- och servicefunktioner. De nuvarande 
hamnfunktionerna bevaras på området.

Kommunaltekniska nämnden remitterade bered-
ningsmaterialet för delgeneralplanen för ny 
beredning 26.10.2017 (§ 53). Den planekonomiska 
utredningen och den allmänna planen för vat-
tenförsörjningen för området presenterades för 
kommunaltekniska nämnden 17.5.2018 (§ 65). 

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DELGENERALPLAN

SÖDRA KYRKSLÄTT

Kantviks delgeneralplan  – projektkort – Kyrkslätts kommun

KANTVIKS 
DELGENERALPLAN 

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för Kantviks delgeneralplan

Kantviks delgeneralplan  – projektkort – Kyrkslätts kommun

I sammanställningen av Nylands landskapsplaner har Kan-
tvik och Obbnäsvägens kant ända till Strömsby föreslagits 
som område för tätortsfunktioner. En stor del av planområ-
det är så kallat vitt område som inte anvisats särskild mar-
kanvändning. På området finns tio gällande detaljplaner. 

Utvecklingsbilden för Kantvik 2040 – havsnära Kantvik blev 
färdig våren 2016. Utvecklingsbilden fungerar som utgå-
ngspunkt för planeringen av delgeneralplanen och den 
anvisar Kantviks tätortsområde och Kantviksstranden som 
tyngdpunktsområde för markanvändningen. Planeringen 
styrs likaså av En blick in i framtiden – utvecklingsbild för 
markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060.

PLANERINGSSITUATION
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Programmet för deltagande och bedömning för 
delgeneralplanen för Masaby godkändes i sam-
hällstekniska nämnden 21.11.2013 (§ 86). Bered-
ningsmaterialet till projektet (planutkastet) var 
framlagt genom nämndens beslut (26.10.2017, § 
52). 

Masaby ligger på cirka sju kilometers avstånd från 
Kyrkslätts kommuncentrum och på cirka 25 kilo-
meters avstånd från Helsingfors. Planeringsområ-
det är ca 13 km2 och där bor ca 6200 invånare (år 
2020). Tack vare kustbanan och Ring III är plane-
ringsområdet lättillgängligt. Servicenivån på kol-
lektivtrafiken i södra och mellersta delen av Masa-
by är god tack vare närtågen och stombusslinjen. 
Däremot stöder sig norra delen i stor utsträckning 
på privatbilism. En planeringsutmaning har varit 
gång- och cykelförbindelserna i zonen för kustba-
nan och Ring III, men de har beaktats i ändringen 
av vägplanen för Ring III, som blivit färdig somma-
ren 2020.  Kommunen är en betydande markäga-
re på området.

Masaby affärscentrum utvecklas som en unik 
småstad så att dess invånarantal ökar avsevärt, 
och då skapas förutsättningar för mångsidigare 
näringsliv. Också invånarnas rekreationsmöjlig-
heter förbättras när rekreationsrutterna till Esbo-
vikens strandzon, Centralskogen och sjön Vitträsk 
anläggs. Markanvändningen i affärscentrum och 

på övriga tätortsområden förnyas successivt. I 
närheten av Esboviken och stationen planläggs 
ett nytt bostadsområde med betydande invåna-
rantal, och i västra delen av tätorten planläggs 
likaså ett nytt bostadsområde. Affärscentrum för-
nyas i och med genomförandet av planprojekten. 

Kulturmiljöhelheterna av landskapsmässig bety-
delse i Majvik och på Vitträsks strand beaktas vid 
planeringen. De viktigaste enskilda skyddsobjek-
ten är Villa Hvittorp, som även är av nationell be-
tydelse, herrgården Majvik och Stora Kustvägens 
historiska vägsträckning.

Syftet med delgeneralplanen är att harmonisera 
samhällsstrukturen i Masaby så att boendet och 
trafiksystemet tjänar smidigheten i invånarnas 
och näringslivets vardag. Den nya markanvänd-
ningen möjliggör en betydande ökning av invåna-
rantalet jämfört med nuläget, det kan till och med 
fördubblas. Likaså främjar man användningen av 
kollektivtrafik bl.a. genom att genomföra byg-
gandet tillräckligt effektivt på verksamhetszonen 
för reguljära bussar bl.a. så att det på längre sikt 
är möjligt att inleda matartrafiken till Masaby jär-
nvägsstation, som då blir en omstigningsplats i 
kollektivtrafiken och ett litet resecenter. Till må-
len hör också tryggande av rekreationsrutterna 
och de ekologiska förbindelsebehoven på och 
från området. 

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DELGENERALPLAN

ÖSTRA KYRKSLÄTT

Avgränsning för Masabys delgeneralplan

Masabys delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätt Masabys delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätt

MASABYS
DELGENERALPLAN

PLANERINGSSITUATION

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Markanvändningen på planeringsområdet styrs av kommu-
nens strategiska handlingar, t.ex. En blick in i framtiden – 
utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 
2060 och Utvecklingsbild för Masaby och Bobäck 2040 - En 
stad nära naturen samt även kvalitets- och miljöplanen för 
Masaby. I landskapsplanen finns en objektsbeteckning för 
centrumfunktioner vid Masabyområdet, och centrumområ-
det har anvisats som ett område för tätortsfunktioner som 
ska byggas tätare och där också den för landskapet viktiga 
beteckningen grönförbindelse gäller. 

Den planekonomiska utredningen för Masaby delgene-
ralplan och den allmänna planen för vattenförsörjningen har 
presenterats för samhällstekniska nämnden (21.11.2019, § 
49). Planmaterialet kompletteras i förslagsskedet med nya 
utredningar och allmänna planer. Responsen på berednin-
gsmaterialet till planen tas till behövliga delar i beaktande i 
planförslaget. 



Programmet för deltagande och bedömning för 
delgeneralplanen för Bobäck godkändes i samhäll-
stekniska nämnden i början av året 2016 (21.1.2016, 
§ 5). Innehållet i delgeneralplanen påverkas av Utve-
cklingsbilden för Masaby och Bobäck 2040 - En stad 
nära naturen, som blev klar år 2016, och En blick in 
i framtiden –
utvecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 
2040 och 2060, som blev klar år 2020. Projektet har 
inte främjats bl.a. på grund av utredningar angående 
placeringen av depåprojektet för den regionala när-
tågtrafiken i Bobäck invid gränsen till Esbo. Utred-
ningar angående depåprojektet har utarbetats åren 
2019 och 2020. Också i den anhängiga landskapsp-
lanen (Nylandsplanen 2050) har en depå anvisats i 
gränszonen mellan Kyrkslätt och Esbo. Kommunen 
har avvisat placeringen av en depå på området, men 
inget egentligt beslut har fattats om saken.

Bobäck ligger i östra delen av Kyrkslätt och gränsar 
till kommungränsen mot Esbo. Planeringsområdet 
omfattar ca 7,5 km2 och där bor ca 570 invånare 
(år 2020). Planeringsområdet har förminskats en 
aning på grund av justeringar i avgränsningen av 
delgeneralplanen för Masaby. Det finns totalt ca 
250 byggnader i bostadsbruk, av vilka nästan alla är 
bostadshus med en bostad. Det finns några tiotal 
fritidsbostäder. Boendet är främst glesbebyggelse.

Planeringsområdet gränsar i nordost och i öster till 
Esbo stad, i norr till byn Leivosböle, i väster till byn 
Vitträsk och till Aavaranta detaljplan samt till områ-
det för den anhängiga delgeneralplanen för Masaby. 
Även i söder gränsar området till området för den 
ovannämnda delgeneralplanen. Planeringsområdet 

omfattar Bobäcks byaktiga bostadsområden i områ-
dets mellersta del samt anknytande och omkringlig-
gande jord- och skogsbruksmarker. Området täcker 
för sin del också strandområdena vid sjön Vitträsk 
och Esbovikens innersta del. 

På planeringsområdet finns väldigt få kommersiella 
eller kommunala tjänster och för deras del stöder 
sig Bobäck till stor del på intilliggande Masaby. På 
området verkar Bobäcks vattenandelslag. Största 
delen av området är i privat ägo men även Kyrks-
lätts kommun äger lite mark där.

Med delgeneralplanen för Bobäck specificeras med 
vissa preciseringar riktlinjerna för utveckling av 
markanvändningen i de riksomfattande målen för 
markanvändningen, Nylands landskapsplan, utve-
cklingsbilderna för området och MBT 2019-pla-
nen. I enlighet med målsättningarna för delgene-
ralplanen strävar kommunen efter att i första hand 
erbjuda nya invånare möjlighet till landsbygdsaktigt 
boende. I delgeneralplanen undersöks även möjlig-
heten för mera effektiv markanvändning på en del 
av området. Detta skulle ännu förutsätta separat 
detaljplanläggning. 

I delgeneralplanen undersöks möjligheter att öka 
Bobäcks befolkningsunderlag och anvisa platserna 
för de nya bostäderna. Ett specifikt mål för befolk-
ningstillväxten har inte uppställs, utan målet fram-
kommer ur markanvändningslösningen. Målsättnin-
gen är att placera landsbygdsaktigt kompletterande 
boende så att effektiviteten på byggandet växer i 
Masaby centrums riktning. I planeringen beaktas 
den kommande markanvändningen i Masaby del-
generalplan. 

Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för Bobäcks delgeneralplan

Bobäcks delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätt Bobäcks delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätt

I Nylands landskapsplaner har i Bobäck anvisats område för 
tätortsfunktioner och s.k. vitt område för vilket det inte finns 
någon särskild markanvändning. Dessutom har man anvisat 
område eller objekt som är viktiga med tanke på kulturmiljön 
eller landskapsvården, samt Esbovikens naturskyddsområde 
(nätverket Natura 2000). Genom området löper viktiga regio-
nala förbindelser. Dessutom gäller märkningarna rekreation-
sområde, grundvatten och geologisk formation.

Markanvändningen planeras förenlig med Utvecklingsbilden 
för Masaby och Bobäck 2040 samt med områdesreserverin-
gsplanen för Ring III och kustbanan. Kommunen har inte hörts 
angående tågdepån i områdesreserveringsplanen då projek-
tet gjordes upp, så man tar ställning till frågan i samband med 
planarbetet.

BOBÄCK 
DELGENERALPLAN

PLANERINGSSITUATION

BESKRIVNING AV PROJEKTET
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KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DELGENERALPLAN

ÖSTRA KYRKSLÄTT
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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.

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DELGENERALPLAN

ÖSTRA KYRKSLÄTT

Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för Sundsbergs delgeneralplan

Sundsbergs delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätts kommun Sundsbergs delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätts kommun

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.

SUNDSBERGS 
DELGENERALPLAN 

BESKRIVNING AV PROJEKTET

PLANERINGSSITUATION
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Det uppdaterade programmet för deltagande 
och bedömning för Kylmälä delgeneralplan 
har behandlats i kommunaltekniska nämnden 
(14.6.2018, § 87). Kylmälä ligger i kommunens 
norra del mellan Veikkola tätort och Evitskogs by. 
Planeringsområdet omfattar ca 15 km2 och där 
bor ca 700 invånare (situationen år 2020). En avse-
värd del av byggnadsbeståndet är fritidsbostäder.  

Kännetecknande för den västra delen av området 
är större lägenhetsarealer än i den östra delen och 
jordbruksnäringen som framträder klart i land-
skapet och till vilket hästskötseln ofta ansluter 
sig som en del eller som självständig verksam-
het. Den östra delen har också en tätare struktur 
och delområdets närmare läge till Veikkola tätort 
medför tryck på spridningen av bosättningen och 
särskilt på nybyggande på byggplatser som redan 
används. 

Planeringsprojektet baserar sig på det fortlö-
pande byggnadstrycket på Kylmälä område. På 
området finns många små fastigheter, och markä-
goförhållandena på området är väldigt splittrade. 
Det finns totalt över 700 markägoenheter och 
över tusen markägare. Kommunen äger endast 
lite mark på området.

Syftet med delgeneralplanen är att förenhetliga 
bystrukturen, styra boendet till lämpliga platser 
och anvisa tillräckliga rekreationsområden och 
enhetliga frilufts- och ridrutter på området.  I del-
generalplanen undersöks också möjligheterna 
och behoven av att förbättra trafiksäkerheten och 
man förbereder sig på en ökning av områdets ser-
vicebehov. Dessa innebär bland annat ordnande 
av centraliserad vattenförsörjning och anvisande 
av områden för service. 

Fritidsbostädernas stora andel (nästan hälften) 
av byggnadsbeståndet är en särskild utmaning 
på delgeneralplaneområdet, speciellt i den östra 
delen. Ändring av dem till åretruntbostäder 
(ändring av användningsändamålet) skulle med-
föra en ökning av fastigheternas användnings-
grad och tilläggsbyggande på ett område som i 
större utsträckning borde ordnas genom detal-
jplanering. Och vattenförsörjningen som saknas 
tills vidare och det underdimensionerade trafik-
nätet som är i dåligt skick medför utmaningar för 
en betydande ökning av boendet. Vattenförsörj-
ningen för hela planeringsområdet är fortfarande 
beroende av fastighetsspecifika lösningar, men 
på en del av området kommer man att grunda ett 
vattenandelslag.

PROJEKTKORT FÖR DELGENERALPLAN 

NORRA KYRKSLÄTT

Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för Kylmälä delgeneralplan

Kylmälä delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätts kommun Kylmälä delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätts kommun

KYLMÄLÄ
DELGENERALPLAN

PLANERINGSSITUATION

BESKRIVNING AV PROJEKTET

KYRKSLÄTTS KOMMUN
I Nylands landskapsplaner har anvisats by-objektsbeteckning, 
naturskyddsområde och förbindelseväg i Kylmälä. Till områdets 
nordöstra del hör en del av Haapajärvi kulturlandskapsområde och 
i norra delen ligger också ett grundvattenområde samt riktgivande 
linje för transportavlopp. En stor del av planområdet är dock s.k. 
vitt område som inte anvisats särskild markanvändning. På områ-
det är detaljplanerna för Sjökulla inlärningscenter och Lugnet. 

Utkastet till delgeneralplanen behandlades i samhällstekniska 
nämnden 25.3.2010 (§ 22) och förslaget till delgeneralplan var fram-
lagt hösten 2016 (kst 1.6.2015, § 195). Efter det har man gjort bland 
annat ändringar i markanvändnings- och bygglagen, vilka fordrar 
att man utarbetar ett reviderat förslag. Planläggarens bemötanden 
utarbetas utgående från responsen på planförslaget då man bere-
der ett reviderat förslag för beslutsfattandet. Efter det reviderade 
planförslaget bereds planen för behandling för godkännande. 



PLANERINGSSITUATION

Kommunaltekniska nämnden behandlade 
21.3.2019 (§ 55)  programmet för deltagande 
och bedömning för delgeneralplanen, och be-
redningsmaterialet till den var framlagd somma-
ren 2020 (st 23.4.2020 § 48). Innan planförslaget 
behandlas av beslutsfattarna uppdateras pro-
grammet för deltagande och bedömning, om 
planeringsområdet utvidgas från Veikkola cent-
rum i riktning mot Esbo. Planeringsområdets 
omfattning kommer sannolikt att vara cirka 
8,2 km2 och invånarantalet cirka 500 (år 2020).

Planläggningen har inletts eftersom den allmän-
na planeringen av den snabba banförbindelsen 
mellan Helsingfors och Åbo (genbanan Esbo–
Salo, dvs. den s.k. ESA-banan) och behovet av 
att anvisa banlinjen enligt den ska anvisas i den 
lagakraftvunna generalplanen innan den allmän-
na planen godkänns. Med undantag av Kyrkslätts 
kommun är planeringen av markanvändningen i 
övriga kommuner vid banan antingen redan av-
gjord eller så pågår den. Trafikledsverket (f.d. 
Trafikverket) strävar efter att få den allmänna 
planen för genbanan Esbo–Salo godkänd år 2020. 

För den nya banan har det år 2020 utarbetats en 
preliminär allmän plan om linjealternativ och en 
miljökonsekvensbedömning i anslutning till den. 
Som bakgrundsinformation användes utrednin-
gen om utvecklingsbilden för Västbanans markan-
vändning, som blev färdig år 2009 och där mar-
kanvändningsberedskapen i tätorterna vid banan 
i Esbo, Kyrkslätt, Vichtis och Lojo samt utvecklin-
gsmöjligheter undersöktes.  Den innehåller tre 
markanvändningsalternativ där man bl.a. place-
rade ett betydande antal nya invånare i Veikkola.

I Veikkola har banreserveringen beaktats i ändrin-
garna av detaljplanerna för området. Banans kon-
sekvenser för markanvändningen har dock inte 
förutsetts i dem, eftersom man tidigare antog att 
banan inte anläggs inom de närmaste årtiondena.

I planarbetet utnyttjas utredningar som gjorts 
och utredningar som ska göras i anslutning till 
den allmänna planeringen av banan. På grund 
av den omedelbara närheten av Noux natio-
nalpark, som anvisats som Natura 2000 -områ-
de, utarbetas även en Naturabedömning som 
gäller den. Övriga utredningar som behövs 
görs år 2020 i samband med planläggningen.

Kommunen har som mål att i delgeneralpla-
nen anvisa Veikkola stations läge och alla tra-
fikförbindelser dit. Stationen ska tjäna närtå-
gstrafiken. Stationens läge preciseras både 
vid den allmänna planeringen av banan och 
i samband med uppgörandet av planen. 

I delgeneralplanen är utgångspunkten för mar-
kanvändningen på stationsområdet att anvisa 
det som område för centrumfunktioner så att 
det genomförs tillräckligt effektivt. På området 
placeras utöver boende också arbetsplatser och 
service. På områden längre borta från station-
sområdet är markanvändningen i huvudsak små-
husdominerat boende liksom nu. På ett kilome-
ters avstånd från stationen placeras 3000–4000 
invånare och arbetsplatser, då det nu bor cirka 
tusen invånare på området. I planförslaget un-
dersöks eventuell ökning av antalet invånare och 
arbetsplatser jämfört med det ovan nämnda. 

PROJEKTKORT FÖR DELGENERALPLAN 

NORRA KYRKSLÄTT 

Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för Trafikkorridoren i norra kyrkslätt delgeneralplan

Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra kyrkslätt – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätts kommun

DELGENERALPLANEN FÖR 
TRAFIKKORRIDOREN I NORRA 
KYRKSLÄTT

BESKRIVNING AV PROJEKTET

KYRKSLÄTTS KOMMUN

Delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra kyrkslätt – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätts kommun

I Nylands landskapsplaner är planeringsområdet 
område för tätortsfunktioner, men på dess områ-
de finns också en motorled med planskilda anslut-
ningar, en bana, en grönförbindelse, ett naturs-
kyddsområde och ett område som hör till eller 
som föreslagits höra till Natura 2000-nätverket. 
Dessutom är en stor del av planeringsområdet 
s.k. vitt område som inte anvisats någno särskild 
markanvändning. Söder om planeringsområdet 
finns en planbeteckning för centrumfunktioner.
På området gäller detaljplanerna för Perälän-
järvi, Perälänäset, Kärrkanten och Skogsber-
get samt ändringen av Veikkola industriområde 
och även delar av småhuskvarteren i Veikkola 
detaljplan och ändringen av den. Uppgörandet 
av Veikkolaportens detaljplan på området för 
Åboledens planskilda anslutning är anhängigt.
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DETALJPLANER

Detaljplanerna i planläggningsprogrammet visar den 
riktning där markanvändningen förnyas under de föl-
jande tio åren. Kommunens strategiska riktlinjer för 
markanvändningen samt planekonomin, tillgänglig-
heten och servicenivån inom kollektivtrafiken i områ-
dena och kommunens näringslivspolitiska betydelse 
har påverkat vilka projekt som finns i programmets 
korg för planer som ska genomföras 2021 och 2022. 

I Kyrkslätt är intresset för småhusboende fortfarande 
starkt och särskilt områden på bra platser är eftertrak-
tade. Att boendet är småhusdominerat, det finns hö-
gklassiga tjänster och naturen är nära är faktorer som 
ökar kommunens attraktionskraft. Småhusområdena 
i planläggningsprogrammet finns invid småstäderna 
som utvecklas eller på annat lättillgängligt område så-
som inom influensområdena för kustbanans station-
splatser samt i Kantvik och Veikkola. 

Näringslivets krav att trygga tillgängligheten till ar-
betskraft betyder att bostäder till ett rimligt pris byg-
gs i kommunen. MBT-avtalet har samma mål, enligt 
vilket Kyrkslätt ska uppnå en årsproduktion på nära 
440 nya bostäder. Kommunen har som mål att erbjuda 
mångsidiga boendealternativ och upprätthålla en till-
räcklig planreserv för boende, som i början av år 2020 
var cirka 250 000 v-m². Planreserven är på god nivå.

De viktiga utvecklingsprojekten för Kyrkslätts af-
färscentrum och stationsområdena i Masaby och Jor-
vas finns i planläggningsprogrammets korg för planer 
som ska förvekligas. Enligt MBT-avtalet ska kommu-
nen årligen planera ny bostadsbyggrätt om ca 40 000 
v-m2. Under de två bindande åren inom planläggnin-
gsprogrammet finns endast ett par tiotal av kommu-
nens egnahemshustomter till salu eller för uthyrning. 
Då planeringsperioden är slut beräknas mer än 200 
tomter ha planerats på mark som ägs av kommunen. 
Kyrkslätt har på privata markägares marker för till-
fället ca 25 obyggda egnahemshustomter, och under 
planeringsperioden har sådana beräknats öka med till 
och med 250. 
 
Utvecklingen av Kyrkslätts affärscentrum fortsätter i 
omfattande samspel med olika instanser. Under pla-
neringsperioden planläggs också annars affärs-, ser-
vice- och företagslokaler och därtill uppdaterar man 
planerna för föråldrade arbetsplatsområden. Färdiga 
företagstomter som planlagts på kommunens mark 
finns i kommuncentrum, Strömsby, Jorvas och Veik-
kola. Det är möjligt att utanför programmet anhän-
giggöra näringslivspolitiskt eller annars med tanke på 
utveckling av kommunen viktiga projekt.

€

Boende

Näringar och service Naturvärden

Kultur- och miljövärden

Recreations- och idrottsservice

KRITERIER FÖR DETALJPLANERNAS SÄREGNA NATUR

Makanvändningsavtal§
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PLANLÄGGNINGSPROGRAMMETS 
DETALJPLANEPROJEKT

SÖDRA KYRKSLÄTT

ÖSTRA KYRKSLÄTTMELLERSTA KYRKSLÄTT

NORRA KYRKSLÄTT

KORG FÖR PLANER SOM SKA 
GENOMFÖRAS 2021-2022
1 Gesterby
2 Åängen
3 Kyrkdalens affärcentrum 
4 Västra Gesterby
5 Munkullaparken 
6  Pedersporten
7 Stallbacken
8 Tollsträsket
9 Villa Haga parken

KORG FÖR PLANER SOM SKA 
GENOMFÖRAS 2021-2022
22 Rävkärret
23  Kolabacken
24 Kvis
25 Masaby stationspark 
26 Blåbärsbrinken
27 Norra Jorvas
28 Sarvviksängen
29 Solbacka och Majvik
30 Veklax och Svartvik (upphävning av  
 detaljplanen)

KORG FÖR PLANER SOM SKA 
GENOMFÖRAS 2021-2022
20 Pickalaviken

KORG FÖR PLANER 
SOM VÄNTAR 2023-2025
21 Jollstranden

NEDRE KORG FÖR PLANER 
SOM VÄNTAR 
 Kantviksstranden

KORG FÖR PLANER SOM SKA 
GENOMFÖRAS 2021-2022
38 Eriksgård
39 Åbovägen, kvarter 126 
40 Veikkolaporten

KORG FÖR PLANER 
SOM VÄNTAR 2023-2025
41 Hauklampi
42 Veikkola, kvarter 40

 
NEDRE KORG FÖR PLANER 
SOM VÄNTAR 
 Veikkola västra bostadsområden

KORG FÖR PLANER
SOM VÄNTAR 2023-2025
31 Hommasbacken
32 Högsäters
33 Ingvalsporten
34 Östra Jorvas kvarn 
35 Jorvastriangeln
36 Västra Jorvas kvarn 
37 Masaby stationsområde

KORG FÖR PLANER 
SOM VÄNTAR 2023-2025
10 Ervastskvären
11 Älvornas dal 
12 Älvornas park 
13 Gillobacka
14 Kyrkdalen, kvarter 196
15 Kyrkängen 
16 Gruvböle I 
17 Kvarntorpet
18 Prästgårdsparken
19 Rådalsvägen

NEDRE KORG FÖR PLANER 
SOM VÄNTAR 
 Aavaranta
 Skogstorpet

NEDRE KORG FÖR PLANER 
SOM VÄNTAR
 Gruvböle II
 Pulkusdalen I
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Projektets uppdaterade program för deltagande och 
bedömning behandlades i samhällstekniska nämnden 
28.5.2020 (§ 60) men det uppdateras som det är fö-
renligt med områdesavgränsningen i detaljplanen för 
Västra Gesterby. Projektet ligger i norra delen av kom-
muncentrum på ca två kilometers avstånd från Kyrks-
lätts affärscentrum. Gesterbys idéplan har utarbetats år 
2008 som utgångsinformation för planläggningen. 

Planens mål är att harmonisera områdets sam-
hällsstruktur och tätortsbild, förbättra trafikarrange-
mangen, främja användningen av kollektivtrafik och 
möjliggöra kompletterande byggande på området. 
Bostadsbyggrätten i planen som ändras ökas så att den 
erbjuder nya hem för ca 300 nya invånare. I detaljpla-
nen för Västra Gesterby anvisas en kommersiellt att-
raktiv plats för en närbutik invid Gesterbyvägen. I detta 

planprojekt är det möjligt att anvisa nytt affärs- och 
kontorsutrymme i de nya våningshusens nedersta vå-
ningar. För företag planläggs nytt verksamhetsutrym-
me på kommunägt område väster om Gesterbyvägen.

Markanvändningen siktar bl.a. på förbättrade trafikar-
rangemang och förbättrad trafiksäkerhet på Gester-
byområdet samt bekämpning av trafikbuller. Målet är 
att minska fordonstrafiken på gång- och cykellederna 
inom området och få allt flera att använda kollektivt-
rafik.

Den allmänna planeringen av kommunaltekniken som 
projektet kräver uppdateras, och områdets utmanan-
de parkeringslösningar bör lösas innan förslaget till de-
taljplan görs upp. 

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020 

Utdrag ur aktuella detaljplaner
Preliminär avgränsning

Gesterby – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

GESTERBY

BEDÖMNING AV PROJEKTETS 
BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Gesterby – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

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

Man måste komma överens om nya parkeringsarrange-
mang med de befintliga fastigheterna. Kommunen ska 
främja det fortsatta byggandet av Gesterbyvägen norrut 
som en del av den ringledsaktiga förbindelsen från områ-
det mot Jorvas i delgeneralplanen för kommuncentrum, 
etapp 1.

5

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.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät. En del av områdets kommunalteknik kommer 
man troligen att sanera inom en nära framtid. Området 
är lättåtkomligt och kollektivtrafikens servicenivå är god. 
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och trafikens 
smidighet förutsätter betydande satsning för genomfö-
rande. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension  

Projektet befinner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som ska planläggas för boende och företagsverk-
samhet inbringar kommunen försäljnings- eller arrendein-
komster. Största delen av bostadsbyggandet placeras 
dock på privatägd mark. 

Projektet är näringspolitiskt, för det planläggs några nya 
företagstomter på kommunens mark väster om Gesterby-
vägen. De nya invånarna har en positiv inverkan på verk-
samhetsförutsättningarna för servicen på området samt 
mångsidiggörandet av servicen i Kyrkslätt affärscentrum.

3

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

Gesterby stadsbild förnyas och områdets trivsamhet 
förbättras genom att man fredar flervåningshusområdets 
interna nät från biltrafik och höjer kvalitetsnivån på de 
offentliga utomhusutrymmena. Det tidstypiska flervå-
ningshusområdets uttryck bevaras på ett enhetligt sätt 
och med planbestämmelser genomför man nybyggandet 
högklassigt. Lunden i Stubbackas södra sluttning bevaras 
med anledning av sina naturvärden. På området utvecklas 
fungerande regionala rekreationsförbindelser både ös-
terut mot centralskogen och västerut mot Jungfruberget 
och Humaljärvi.Humaljärveä.

4



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

Serviceutbudet i Kyrkslätts affärscentrum utvidgas norrut 
i och med att välfärdscentralen genomförs. Välfärdscent-
ralen, simhallen och Jokirinteen oppimiskeskus bildar en 
ny funktionell knutpunkt. Ovannämnda funktioner ökar 
trafiken på Gesterbyvägen, vilket har inverkningar bl.a. 
på trafikens smidighet. Det är sannolikt att utvecklingen 
som beskrivits ovan leder till att man behöver bygga en ny 
rondell i korsningen mellan Gesterbyvägen och Överbyvä-
gen samt ytterligare körfält på förbindelsen mellan Över-
byvägen och Gamla Kustvägen. Dessa förnyelser som 
främjar färdsel och förbättrar trafiksäkerheten stämmer 
överens med den allmänna planen för gatorna i Kyrkslätts 
affärscentrum, som blev färdig år 2020.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet genomför delgeneralplan för kommuncentrum, 
etapp 1, och följer regionens och kommunens strategier. 
Vid ett genomförande skulle projektet främja uppfyllande 
av kommunens MBT-mål.

1

Projektets lönsamhet

Projektet finns på en lättillgänglig plats och finns på områ-
de som omfattas av befintliga kommunaltekniska nät. Ny-
byggande förutsätter inte särskilda åtgärder t.ex. beträf-
fande gatubyggande. Servicenivån inom kollektivtrafiken 
är god på området. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger på kommunägd mark. Seniorbostäderna 
på området producerar antingen försäljnings- eller hyre-
sinkomster till kommunen. Projektet är emellertid inte i 
första hand näringspolitiskt även om seniorboendet erbju-
der nya arbetsmöjligheter om det förverkligas.

3

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

Projektet äventyrar inte gång- och rekreationsförbindelser 
enligt den gällande detaljplanen. På området finns inga för 
naturskyddet betydande arter.

4

27 28

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet ligger norr om Kyrkslätts affärscentrum och 
söder om Gesterby flervåningshusområde och Stub-
bhagens småhusområde. Det ligger öster om välfärd-
scentralen, som håller på att byggas, och invid bäcklik-
nande Jolkby å. Målet med projektet är att genomföra 
nytt slags seniorboende i vilket man utnyttjar bl.a. nya 
innovationer för boende och erbjuder boendena väl-
färdstjänster av ny typ. 

Ursprungligen var avsikten att bygga ett inlärningscen-
ter med bollplan i stället för välfärdscentralen. Bollpla-
nens område, där man planerar seniorboendet, ligger 
på en synlig plats med god nåbarhet. Det nya byggan-
dets volym ska vara tillräckligt effektiv men samtidigt 
ska man ta närmiljön i beaktande. I närheten av platsen 
finns omfattande rekreationsområden.

Trafikarrangemangen som välfärdscentralen och inlär-
ningscentret förutsätter är färdiga i och med den nya 
Åängsvägen. Nya busshållplatser har byggts på Ges-
terbyvägen, och förbindelserna som betjänar gång- 
och cykeltrafiken, inklusive underfartstunnlar under 
Gesterbyvägen och Åängsvägen, är färdiga.  Fordons- 
och serviceförbindelsen till seniorbostädernas område 
ordnas via välfärdscentralens tomt. 

Den nya välfärdscentralen i vars omedelbara närhet 
det planeras nytt seniorboende, inleder sin verksamhet 
i början av år 2023. 

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan, 
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner
Preliminär avgränsning

Åängen  – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

BEDÖMNING AV 
PROJEKTENS BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Åängen  – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Mellersta Kyrkslätt

€

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN
ÅÄNGEN



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

Kommunen har prioriterat byggandet av Kyrkslättsvägens bro, 
vilket ska tas i beaktande vid uppgörandet av tidtabellen för pla-
nen.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt de 
riksomfattande målen för användning av området och stärker 
utvecklingen av Kyrkslätts affärscentrum. Ifall man i samband 
med köpcentret genomför betydande mängder bostadsbyggan-
de, befrämjar man uppfyllandet av MBT-målen.

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltekniska 
nät. 

Områdets tillgänglighet är god, för t.ex. kollektivtrafikens ser-
vicenivå är god på området bl.a. tack vare det närbelägna re-
secentret. För att affärscentret ska vara attraktivt både som 
bostadsomgivning och kommersiellt måste områdets trafikar-
rangemang fungera klanderfritt. Till följd av ovanstående är 
projektets inverkningar på affärscentrumets trafikarrangemang 
betydande och de ska utredas då detaljplaneringen inletts. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat men om det genomförs har det en positiv 
inverkan på Kyrkslätts affärscentrums attraktivitet och kom-
munbild. Näringslivspolitiskt är projektet betydande eftersom 
köpcentrets mångsidigare service kommer att sysselsätta må-
nga människor. Projektet stärker målet att höja affärscentrets 
servicenivå till en regional nivå. De nya invånarna möjliggör 
mångsidiggörande av servicen, vilket förverkligar målet att höja 
kommuncentrums servicenivå till en regional nivå.

3

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

Utvidgningen av köpcentret har ingen avsevärd inverkan på 
områdets förbindelser för gång- och cykeltrafik även om galle-
rigången som löper under Kyrkslättsvägen och Limnells plats 
skulle anslutas till köpcentret. Då köpcentret är stängt kan för-
bindelserna ledas längs de nuvarande rutterna på södra och 
norra sidorna av köpcentret. Kommunen ska ombesörja att 
förbindelsen genom köpcentret bevaras. Ifall man i anslutning 
till köpcentret genomförde kulturtjänster, skulle de öka kommu-
ninvånarnas rekreationsmöjligheter.  

4
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Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet behandlades i samhällstekniska nämnden 23.4.2020 
(§ 49). Referensplaner gällande projektet har också be-
handlats i kommunutvecklingssektionen och kommu-
naltekniska nämnden åren 2018, 2019 och 2020. 

Projektet gäller köpcentret i Kyrkdalen, vilket ligger i 
Kyrkslätts affärscentrum och som man planerar utvid-
ga till Limnells plats, på de delvis obyggda kvarteren för 
bostadsvåningshus samt möjligtvis under Kyrkslätts-
vägens järnvägsbro, som ska förnyas. Målet är att göra 
serviceutbudet i affärscentrumet mångsidigare och för-
bättra dragningskraften. I projektet undersöks också 
bl.a. bostadsbyggande i anknytning till köpcentret. Pla-
neringsområdet gränsar till Stationsvägen, kustbanan 
samt i Kyrkdalen till flervåningshuskvarteret öster om 
köpcentret, parken och Saloviusvägen.

Då projektet genomförs, ökar utvidgningen av kö-
pcentret och bostadsbyggandet fordonstrafiken. Följ-
derna av det i affärscentrumet utreds, likaså projektets 
kommersiella konsekvenser. Utmaningen för planerin-
gen av centrum är hur nybyggandets mängd passar in 
på området och i stadsbilden med tanke på det synliga 
läget. Vid ordnandet av parkeringen på området beak-
tar man både kundernas och invånarnas behov samt 
stadsbilden.

Förnyandet av järnvägsbron med byggandet av fyra fi-
ler förutsätter noggrann planering, vilket anknyter till 
planändringen så att bl.a. förbindelserna till köpcentret 
tas i beaktande vid planeringen och genomförandet av 
bron. Tåg- och busspassagerarnas smidiga vardag ink-
luderar också lättillgängliga kommersiella tjänster.

Preliminär avgränsning

Kyrkdalens köpcenter – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Mellersta Kyrkslätt

§€

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

KYRKDALENS 
KÖPCENTER  

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan, 
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

BEDÖMNING AV 
PROJEKTETS BETYDELSE

Kyrkdalens köpcenter – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun



€

Mellersta Kyrkslätt
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Projektets uppdaterade program för deltagande och 
bedömning behandlades i samhällstekniska nämnden 
17.9.2020 (§ 98). Området ligger i kommuncentrums 
norra del ett par kilometer från Kyrkslätts affärscent-
rum. Det omfattar både småhusområdet väster om 
Gesterbyvägen och området med kompletterande 
byggande på vägens östra sida. Gesterbys idéplan har 
utarbetats år 2008 som utgångsinformation för plan-
läggningen. 

Planens mål är liksom i detaljplanen för Gesterby 
kompletterande byggande på området och förbättring 
av tätortsbilden och trafikarrangemangen. I planen 
möjliggörs placering av en närbutik på en kommersiel-
lt attraktiv plats längs Gesterbyvägen. Väster om vä-
gen genomför nytt småhusdominerat byggande i liten 
skala. Utseendet på busshållplatsområdet i omedelbar 

närhet av områdets nya närbutik ändrar betydligt, ef-
tersom hållplatsen med skyddstak byggs på ett mer 
kundvänligt sätt. I stället för ungdomslokalen som rivs 
planeras nya flervåningshus öster om Gesterbyvägen. I 
husens nedersta våningar kan placeras affärs- och kon-
torsutrymme. Projektet möjliggör hem för ca 300 nya 
invånare i Gesterby. 

Markanvändningen siktar bl.a. på förbättrade trafikar-
rangemang och förbättrad trafiksäkerhet på Gesterby-
vägen samt bekämpning av trafikbuller. 

Projektets allmänna planer för kommunaltekniken ska 
preciseras innan förslaget till detaljplan utarbetas. 

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020  

Utdrag ur aktuella detaljplaner
Preliminär avgränsning

Västra Gesterby – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

VÄSTRA GESTERBY 

BEDÖMNING AV 
PROJEKTETS BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Västra Gesterby – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

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

Kommunen ska främja det fortsatta byggandet av Gester-
byvägen norrut som en del av den cirkelformiga förbindel-
sen från området mot Jorvas i delgeneralplanen för kom-
muncentrum, etapp 1.

5

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.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät. En del av områdets kommunalteknik kommer 
man troligen att sanera inom en nära framtid. Området 
är lättåtkomligt och kollektivtrafikens servicenivå är god. 
Åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och trafikens 
smidighet förutsätter betydande finansiell satsning för 
genomförande.  

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet befinner sig huvudsakligen på kommunägd 
mark där de tomter som ska planläggas för boende inbrin-
gar kommunen försäljnings- eller arrendeinkomster.

Projektet är näringspolitiskt eftersom det möjliggör byg-
gande av en närbutik i Gesterby och affärs- och kontor-
sutrymme i våningshusens nedersta våningar. De nya 
invånarna har en positiv inverkan på verksamhetsförutsät-
tningarna för servicen på området samt mångsidiggöran-
det av servicen i Kyrkslätt affärscentrum.

3

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

Gesterbys stadsbild förnyas och områdets trivsel för-
bättras genom att höja kvalitetsnivån på de offentliga 
uteområdena. Rekreationsrutternas förbindelser på områ-
det förbättras i och med de nya gång- och cykelförbindel-
serna både mot centrum, österut mot Centralskogen och 
västerut mot Jungfruberget och Humaljärvi. 

4
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Projektet anknyter till detaljplaneringen av stationsområ-
det, 2 skedet. Målet är bl.a. att ordna busshållplatser för 
fjärrtrafik på Munkkullavägen. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. Om en betydande mängd bostadsbyggande genom-
förs på området, befrämjar det genomförandet av kom-
munens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Området omfattas av befintliga kommunaltekniska nät 
och befinner sig på ett lättillgängligt område, där t.ex. 
områdets servicenivå beträffande kollektivtrafiken är god 
bl.a. tack vare bussarnas stamlinjer och det närliggande 
Kyrkslätts resecenter. Ett tillräckligt antal bilplatser ska re-
serveras för infartsparkering.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet befinner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som eventuellt ska planläggas för genomförande 
av boende inbringar kommunen försäljnings- eller arren-
deinkomster. Projektet är inte i första hand näringslivs-
politiskt, fastän affärsutrymmen sannolikt anvisas i de 
nedersta våningarna i de nya byggnaderna. Nya invånare 
inverkar positivt på mångsidigare service i affärscentru-
met.

33

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

Projektet ligger i resecentrets omedelbara närhet, i kol-
lektivtrafikens knutpunkt. I den allmänna planen för gator 
och parkeringsområden som utarbetats för affärscentrum-
sområdet har alla färdmedel beaktats. I projektet beaktas 
ovan nämnda plan.

Den kulturinfluerade miljön på gamla Munkkulla gårds 
område beaktas noggrant vid planeringen av markan-
vändningen, liksom även det på området belägna gamla 
magasinet som i detaljplanen anvisas som en byggnad 
som ska skyddas. 

4
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Projektet ligger i kommuncentrum, i Munkkulla, söder 
om kustbanan i resecentrets omedelbara närhet på en 
med tanke på stadsbilden synlig och viktig plats. Pla-
nändringen omfattar tre kvarter samt gamla Munkkulla 
gårds område, som är kulturhistoriskt betydande. Det 
är för närvarande obebyggt med undantag av grunder-
na till några gamla byggnader. I kvarteret söder om re-
secentret finns en market (Lidl) och där har man byggt 
ett område för infartsparkering. 

Resecentret är den mest betydande omstigningsplat-
sen inom kollektivtrafiken och en knutpunkt i Kyrks-
lätt. I planeringen av markanvändningen på området 
betonas funktionen och användarvänligheten, men 
också byggnadernas stadsbildsmässiga hållbarhet och 
representativitet. Trafikplaneringen är en central del 
av projektet, eftersom den prognostiserade ökningen 

av mängden fordonstrafik i affärscentrumet medför 
utmaningar på området bl.a. för bekämpningen av 
trafikbuller. Verksamheten och framför allt boendet 
på området måste genomföras så att trafikbullret inte 
stör det normala livet. 

Områdets markägare, av vilka en är Kyrkslätts kom-
mun, har förhandlat om projektets måluppställning. 
Det är motiverat att ändra markanvändningen på 
området som ligger i omedelbar närhet av resecent-
ret i första hand för boende. Med anledning av det 
centrala läget ska byggnadsvolymen på området vara 
tillräckligt effektiv. I samarbete med markägarna har 
alternativa idéplaner uppgjorts som utgångsinformati-
on för planläggningen. Dessa blev färdiga år 2019. De 
presenterades i samhällstekniska nämnden 12.12.2019 
(§ 60).
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Fordonstrafiken styrs till affärscentrumet via Västerledens 
nya anslutning. Genomförandet av den är ett projekt som 
förbättrar trafiksäkerheten avsevärt. I och med byggan-
det av anslutningen avlägsnas Åbackavägens anslutning 
på Västerleden som är utmanande med tanke på trafikens 
smidighet och trafiksäkerheten. Kommunens mål är att 
lyfta det nya anslutningsprojektet till ett MBT-projekt för 
nästa period. Dessutom förbättras ordnandet av förbin-
delser till affärscentrumet och Västerleden för invånarna 
på Jeppasområdet, som ligger söder om järnvägen, be-
tydligt jämfört med nuläget.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. 

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på närområde som omfattas av de befint-
liga kommunaltekniska nätverken. Projektet förutsätter 
i någon mån nytt gatubyggande och naturligtvis genom-
förande av en ny anslutning. Men området torde med an-
ledning av den goda tillgängligheten intressera näringsli-
vet. Kollektivtrafikens servicenivå på området förbättras, 
eftersom avsikten är att via den nya anslutningen styra 
busstrafiken till Kyrkslätts resecenter. På så sätt förbätt-
ras nåbarheten för Munkkullas utrymmeskrävande handel 
och arbetsplatser även ur kollektivtrafikens synvinkel. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är i första hand näringspolitiskt och i och med 
det får man nytt och efterlängtat företagsutrymme i af-
färscentrumet. Projektet främjar också förutsättningarna 
för försäljning av den obebyggda tomten för företagsverk-
samhet som ägs av kommunen.

3

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

Projektet har inga rekreationsmässiga mål. Utsikten som 
öppnar sig från Västerleden över det befintliga åkerfältet 
till affärscentrumet bevaras på planeringsområdet. 

4
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Projektet ligger längs Västerleden och på Abrasbackens 
område som hör till Kyrkslätts affärscentrum. Det är 
affärscentrumets västligaste del söder om banområ-
det. Den nuvarande markanvändningen är område för 
utrymmeskrävande handel och företagsverksamhet. 
Också i detta projekt stärker man den befintliga mar-
kanvändningen genom att på området anvisa ny verk-
samhet som beskrivs ovan.

Projektets mål är att genomföra en ny anslutning till 
Västerleden, längs vilken avsikten är att styra for-
donstrafiken västerifrån till affärscentrumet utmed 
Abrasbackavägen. Den allmänna planen för den nya 
anslutningen har gjorts upp och i och med att den 
genomförs påverkar man på ett förutseende sätt trafik-
mängderna i västlig riktning i den planskilda anslutnin-

gen mellan Kyrkslättsvägen och Västerleden. Denna 
trafikmängd förutspås öka märkbart. Målet är dessu-
tom att styra busstrafiken via den nya anslutningen 
till Kyrkslätts resecenter, vilket skulle förbättra dess 
servicenivå som omstigningsplats. I samband med 
förbättringen av Munkkullavägen är avsikten att bl.a. 
genomföra hållplatser för fjärrtrafikbussar vid stations-
tunneln. Det ovan beskrivna innebär att den nuvarande 
till trafiksäkerheten rätt dåliga anslutningen från Åbac-
kavägen till Västerleden avlägsnas. Projektet möjliggör 
också ordnande av trafiken från Jeppasområdet, som 
ligger söder om järnvägen, till Abrasbackavägen.

Eftersom Västerledens nya anslutning fungerar som 
affärscentrumets ingång i väster, ska de nya byggna-
derna som uppförs längs Abrasbackavägen vara repre-
sentativa till sitt byggnadssätt.  
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Markanvändningen i idrottsparken i centrum som grän-
sar till planeringsområdet ska beaktas i planeringen bl.a. 
så att förbindelserna till det nya finsk- och svenskspråkiga 
gymnasiet, som genomförs norr om kyrkan, tas i beaktan-
de. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. På området genomförs bostadsbyggande som bef-
rämjar genomförandet av kommunens MBT-mål.

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som omfattas av befintliga 
kommunaltekniska nät men ett eventuellt behov av att sa-
nera näten ska tas i beaktande. 

Områdets tillgänglighet är god, för t.ex. kollektivtrafikens 
servicenivå är god på området bl.a. tack vare det när-
belägna resecentret. För att affärscentret ska vara attrak-
tivt både som bostadsomgivning och kommersiellt måste 
områdets trafikarrangemang fungera klanderfritt. Till följd 
av ovanstående är projektets inverkningar på affärscent-
rets trafikarrangemang betydande och de ska utredas då 
detaljplaneringen inletts. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är rätt långt privat, men på området finns också 
betydande allmänna områden och kommunägd mark. Då 
det blir verklighet har utvecklingen av området en positiv 
inverkan på Kyrkslätts affärscentrums attraktionskraft och 
kommunbild. Näringslivspolitiskt är projektet betydande 
eftersom affärscentrumets mångsidigare service kommer 
att sysselsätta många människor. Även de nya invånarna 
möjliggör mångsidiggörande av servicen på området, vilket 
förverkligar målsättningen att höja kommuncentrums ser-
vicenivå till en regional nivå.

3

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

De på affärsområdet belägna byggnaderna som ska skyd-
das bevaras i stadsbilden. En betydande del av områdets 
nuvarande byggnader rivs och nya byggs istället för dem. I 
planeringen ska särskild vikt läggas vid byggnadernas och 
miljöbyggandets kvalitet. De befintliga gatu- och trafik-
förbindelserna blir kvar på nuvarande platser. Likaså t.ex. 
Prostparken mellan biblioteket som byggs om och det nya 
gymnasiet bevaras.

havainnekuva/viistoilmakuva
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Programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet har behandlats i kommunaltekniska nämnden 
14.12.2017 (§ 76). Planändringen ligger i Kyrkslätts af-
färscentrum och omfattar tio kvarter. Området gränsar 
i norr till Överbyvägen, i väster till parken i Finnsbacka, i 
söder till Kyrkstallsvägen och i öster till kyrkans kvarter. 
Genom samhällstekniska nämndens beslut (24.10.2019, 
§ 39) har planens beredningsmaterial varit framlagt.  

Förnyandet av markanvändningen grundar sig på förs-
laget som vann uppdraget för Kyrkslätts affärscentrum, 
vilket avgjordes genom tävling våren 2016. Målet är att 
avsevärt höja invånarantalet samt tillräckliga affärslo-
kaler. Enligt planens beredningsmaterial ökar invåna-
rantalet på området till cirka tusen. 

I centrum för planeringen står utöver funktionaliteten 
en med tanke på stadsbilden intressant lösning, som in-

nebär t.ex. hållbarheten i byggnadernas arkitektur och 
nya slags parkeringslösningar. Den kulturhistoriskt be-
tydande kyrkans ställning som affärscentrumets land-
märke beaktas i planeringen. Kommunens viktigaste 
offentliga plats, Kyrktorget, planeras för torghandel 
och plats för ordnande av olika evenemang.

Ordningen för byggandet av kvarteren i Kyrktorgets 
område avgörs i samband med planläggningen. Om-
fattande nytt byggande med bl.a. parkeringsarrange-
mang som placeras under kvarterens gårdsdäck förut-
sätter noggrann planering som förutser husbyggande 
redan i planläggningsskedet liksom även bedömningen 
av det faktiska behovet av affärsutrymme. Ordnande 
av trafiken förutsätter också betydande åtgärder på af-
färscentrets område.
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Det 
genomför markanvändningsprincipen enligt Kyrkslätts 
generalplan 2020, och på grund av genomförandet av vat-
tenandelslaget är det motiverat att göra upp en detaljplan. 
Det kompletterande byggandet som uppförs på området 
befrämjar uppfyllande av kommunens MBT-mål.  

11

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som är lätt att nå och om-
fattas i huvudsak av kommunaltekniska nät. Ställvis på 
grund av terrängförhållandena förutsätter bl.a. gatubyg-
gandet högklassig planering. Om bullerskyddet mot Väs-
terleden ska förbättras har det en klar inverkan på bygg-
nadskostnaderna för kommunaltekniken på området. Det 
kompletterande byggandet som planerats för området fö-
rutsätter utvidgning av vattenförsörjningsnätet. Genom-
förandet av detaljplanen kan överlag öka de kommunal-
tekniska investeringarna kännbart.

Servicenivån inom kollektivtrafiken är god på området. 
Tolls tåghållplats och busshållplatserna vid Västerleden 
ligger på gångavstånd. Bilplatser som tjänar anslutnin-
gstrafiken har anlagts i anslutning till båda.

22

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger delvis på kommunägd mark där den tomt 
eller de tomter som ska planläggas för boende och som 
ska anläggas där inbringar kommunen försäljnings- eller 
arrendeinkomster. 

Projektet är inte näringslivspolitiskt. De nya invånarna 
inverkar dock positivt på att servicen blir mångsidigare i 
kommunen.

33

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

Projektets naturvärden har utretts och betydande objekt 
anvisas som objekt som ska skyddas. Också byggnadsin-
venteringen har utarbetats, och skyddsobjekten enligt 
den beaktas vid planeringen. Rekreationsförbindelserna 
på området förbättras, och på området reserveras en plats 
på ett centralt område för rekreation, och dit placeras en 
lekplats.

4
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TOLLSTRÄSKET

Programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet behandlades i kommunaltekniska nämnden 
25.4.2019 (§ 71). Projektet ligger på cirka 2,5 kilometers 
avstånd från kommuncentrum österut, söder om Väs-
terleden (stamväg 51). Områdets norra del ligger på 
promenadavstånd från Tolls tåghållplats. Det eftersträ-
vade kompletterande byggandet i projektet stöder ut-
vecklingen av Tolls stationsområde. Beredningsmate-
rialet till detaljplanen var framlagt i början av år 2020 
(st 23.1.2020, § 3).

Området är för tillfället ganska tätt glesbygdsområde, 
och Kyrkslätts vatten har tagit vattenandelslagets nät-
verk till sin besittning. Nätverket har planerats så att 
det kompletterande byggandet på området är möjligt, 
men nätverkets kapacitet ska utredas i samband med 
planläggningen. Under planläggningen utreds behovet 

av att utvidga vattenförsörjningen, särskilt då plane-
ringsområdet omfattar utöver Hjortlandets motion-
scenter också Drusibackens södra områden. I projek-
tet beaktas också att motionsservicen på Hjortlandet 
eventuellt blir mångsidigare.

Trafikbullret från Västerleden sätter begränsningar för 
bostadsbyggandet på närområdet till motorvägen. 
Från Obbnäsvägen finns en fordonsförbindelse genom 
området till Hjortlandets rekreationsservice. I samband 
med planläggningen uppgörs de allmänna planerna för 
kommunalteknik.

Området stödjer sig på servicen i kommuncentrum och 
i Tolls. Laajakallion alakoulu och Laajakallion päiväkoti 
ligger på Tolls stationsområde, där närbutiken öppnas i 
slutet av år 2016. 
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Musikinstitutets fortsatta verksamhet i Villa Hagas huvud-
byggnad eller verksamhetens placering på en ny plats ska 
avgöras innan projektet inleds.

5

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.  förs på områ-
det, befrämjar det genomförandet av kommunens MBT-
mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av befintliga 
kommunaltekniska nät, vilket är ekonomiskt förmånligt 
men å andra sidan kan saneringsbehov av vattenförsörj-
ningen uppkomma i samband med byggandet av kommu-
nalteknik. Platsen ligger på ett lättåtkomligt område i den 
omedelbara närheten av resecentret och därmed är kol-
lektivtrafikens servicenivå på området god.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet befinner sig på kommunägd mark där den tomt 
/ de tomter som eventuellt ska planläggas för genomfö-
rande av boende inbringar kommunen försäljnings- eller 
arrendeinkomster. 

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt, men 
med stor sannolikhet kommer man att anvisa lite affär-
sutrymme i de nya byggnadernas nedersta våningar och 
möjliggör på det sättet uppkomsten av några nya arbet-
splatser. De nya invånarna har en positiv inverkan på att 
servicen i Kyrkslätts affärscentrum blir mångsidigare.

33

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

Villa Hagas gårdsomgivning med byggnader bevaras som 
skyddsobjekt. Platsen är unik i affärscentret och illustrerar 
på ett fint sätt kyrkbyns byggnadshistoria. Byggnadernas 
användningsändamål ska i första hand vara öppet för in-
vånare och kommuninvånare. 

4
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Projektet finns i kommuncentrum, på en central plats i 
Kyrkslätts affärscentrum, längs Stationsvägen och i re-
secentrets omedelbara närhet. Målet är att ändra det 
nuvarande hälsocentralskvarteret till bostadsbyggan-
de. Dock anvisas också lite affärsutrymme i byggna-
dens nedersta våning längs Stationsvägen. Till projek-
tet hör även flervåningshuskvarteret på västra sidan av 
hälsocentralskvarteret, vars markanvändning man i sin 
helhet vill förnya.

De nya flervåningshuskvarteren anknyter till station-
sområdet och till den kulturhistoriskt betydelsefulla 
Villa Hagas gårdsområde. I Villa Hagas huvudbyggnad 
verkar för närvarande Kyrkslätts musikinstitut och i 
dess förrådsbyggnad finns affärs- och arbetsutrymmen. 
På lång sikt flyttar musikinstitutet annanstans och den 
fina byggnaden blir ledig för annan verksamhet, så som 
t.ex. föreningsverksamhet. Båda byggnaderna anvisas 

i den nuvarande planen som objekt som ska skyddas. 
Också Villa Hagas park på norra sidan av kvarteret be-
varas.

Uppdraget som siktade mot utveckling av Kyrkslätts 
affärscentrum och som avgjordes år 2016 medförde 
markanvändningsplaner som upprättats av fyra olika 
planeringsbyråer och som utnyttjas vid planeringen 
av kvarteret, i synnerhet det vinnande förslaget. Den 
eftersträvade byggrätten är betydande och den mö-
jliggör ett stort antal nya hem i kvarteret. Stadsbilds-
mässiga och funktionella faktorer betonas i projektets 
målsättningar. Också parkeringen i kvarteret bör arran-
geras skickligt och placeras i första hand i en anläggning 
så att lösningen är hållbar med tanke på stadsbilden. År 
2020 blir en idéplan för området färdig och detaljplanen 
görs upp i enlighet med den.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Genomförande av projektet har en stor betydelse för utve-
cklingen av affärscentret, för de nya invånarna möjliggör 
mångsidiggörande av servicen på området, vilket förverk-
ligar målsättningen att höja kommuncentrets servicenivå 
till en regional nivå.

5

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.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av befintliga 
kommunaltekniska nät, vilket är ekonomiskt förmånligt 
men å andra sidan kan saneringsbehov av vattenförsörj-
ningen uppkomma i samband med byggandet av kommu-
nalteknik. Platsen ligger på ett lättåtkomligt område i den 
omedelbara närheten av resecentret och därmed är kol-
lektivtrafikens servicenivå på området god.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat och inte i första hand näringslivspoli-
tiskt, men mest sannolikt kommer man att anvisa lite af-
färsutrymme i de nya byggnadernas nedersta våningar, 
vilket möjliggör eller bevarar några tiotal arbetsplatser. 
Att bevara polisens verksamhetsställe i Kyrkslätt är ett vik-
tigt mål. De nya invånarna har en positiv inverkan på att 
servicen i Kyrkslätts affärscentrum blir mångsidigare.

3

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

Kvarterets byggnaders arkitektur och den byggda miljön 
ska hålla god standard till följd av det centrala läget. Kopp-
lingen av de nya bygganderna till kommunhuset ska göras 
skickligt.

4

43 44
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Projektet finns i Kyrkslätts affärscentrum, längs Sta-
tionsvägen och i resecentrets omedelbara närhet och 
gäller två centrala kvarter. Det nuvarande ämbetshusk-
varteret planeras för bostadsbyggande, och på stenfot-
svåningarna placeras affärslokaler och lokaler för poli-
sen. Enligt samma princip utvecklas affärshuskvarteret 
norr om kvarteret. I samband med planeringen utreds 
också placering av kontorslokaler i kvarteren. 

Båda kvarteren ligger på en central plats i affärscent-
rum, och stadsbildsmässigt anknyter de utöver kom-
munhuset till Ervastvägens och Stationsvägens gatu-
miljöer. Man strävar efter att bevara den nuvarande 
platsen.

Lösningen enligt planen Seneca, som vann idétäv-
lingen för Kyrkslätts affärscentrum som avgjordes år 
2016, utnyttjas vid planeringen av kvarteren: i målup-
pställningen framhävs de stadsbildsmässiga och funk-
tionella faktorerna. Mest sannolikt ökar byggrätten för 
båda kvarteren avsevärt jämfört med nuläget, vilket 
förutsätter att de byggs högklassigt. Antalet nya in-
vånare har beräknats vara cirka hundra. Parkeringen 
ska anläggas på stadsmiljöns villkor, och i första hand 
ska bilplatserna placeras i Kyrkstallets parkeringsan-
läggning. Av bilplatserna kan upp till 150 fås till kvarte-
rens förfogande.

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan, 
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner
Preliminär avgränsning

Ervastskvären – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun
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Ervastskvären – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier men 
placering av boende på området strider mot markanvändnin-
gen i Kyrkslätts generalplan 2020 samt delgeneralplanen för 
Bredberget. Förutsättningarna för verkställande av projektet 
utreds med de myndigheter som befrämjar planläggningen, 
men enligt kommunens uppskattning är det motiverat att 
placera boende i området, för området är bl.a. primärt områ-
de för boende enligt MBT-planen 2019, i enlighet med na-
tionella målen för områdesanvändningen speciellt på grund 
av närheten till Tolls tåghållplats, och i största allmänhet är 
servicenivån inom kollektivtrafiken redan god på området. 
Vid ett genomförande skulle projektet främja uppfyllande av 
kommunens MBT-mål. 

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på en lättillgänglig plats på område med be-
fintliga kommunaltekniska nät. Eventuellt kompletterande 
byggande förutsätter inte särskilda åtgärder t.ex. beträffande 
gatubyggande på Gamla Kustvägen. Servicenivån inom kol-
lektivtrafiken är god på området. 

2

Projektets markägarsynvinkel och näringsli-
vspolitiska dimension

Tomter som ska planläggas för boende på kommunägd mark 
inbringar kommunen försäljnings- eller arrendeinkomster. 
Projektet är inte näringslivspolitiskt, även om invånarparks-
verksamheten torde sysselsätta några människor säsongsar-
tat.

De nya invånarna använder affärer och företagstjänster som 
finns på Tolls stationsområde samtidigt som de främjar att 
tjänsterna i Kyrkslätts affärscentrum blir mångsidigare.

33

Projektets dimension i fråga om rekreations-
mässiga och icke-materiella värden

Projektet äventyrar inte rekreationsförbindelserna enligt den 
gällande detaljplanen. Däremot ökar genomförande av den 
nya invånarparken rekreationsmöjligheterna för personer 
som bor i Bredberget och Hindersby och deras närinfluen-
sområde på ett betydande sätt.

4
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Projektet ligger på Bredbergets område, i närheten av 
korsningsområdet mellan Gamla Kustvägen och Tolls-
vägen. Avståndet till Kyrkslätts affärscentrum är ett par 
kilometer. Målet är att genom planändringen möjliggö-
ra placering av en invånarparkbyggnad i Älvornas dal 
och mångsidiga verksamheter i parken. 

Bostadsbyggande ska genomföras så att de nya rad-
husen och småhusen öppnar sig söderut mot parken 
utan att i för hög grad minska det befintliga rekreation-
sområdet.
  

Tack vare stamlinjen för busstrafik är servicenivån 
inom kollektivtrafiken god på området. Dessutom lig-
ger Tolls tåghållplats på endast cirka en halv kilome-
ters avstånd från området. Utöver närbutiken i Tolls 
stationsregion och tjänsterna i dess närhet stödjer sig 
området på servicen i kommuncentrum och i Masaby. 
Både Bredbergets och Hindersbys skolor för åk 1-6 och 
daghem finns i närheten av området. 

Områdets centrala läge i kommunstrukturen, den goda 
nåbarheten samt fungerande gång- och cykelförbin-
delser ger det kompletterande byggandet av området 
en stadig grund. 

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utdrag ur aktuella detaljplaner
Preliminär avgränsning

Älvornas dal – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

BEDÖMNING AV 
PROJEKTETS BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Älvornas dal – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

ÄLVORNAS DAL 
Mellersta Kyrkslätt

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN



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.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet befinner sig på ett område som omfattas av 
befintliga kommunaltekniska nät och på ett lättillgäng-
ligt område där kollektivtrafikens servicenivå är god. Tolls 
tåghållplats ligger i planområdets omedelbara närhet. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

De nya tomterna som ska planläggas för boende på kom-
munägd mark inbringar kommunen försäljnings- eller ar-
rendeinkomster. Projektet är inte näringslivspolitiskt, men 
bl.a. affärsutrymme kan placeras i de nedersta våningarna 
av flervåningshusen i korsningsområdet mellan Tollsvägen 
och Bredbergsvägen.

33

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

I närheten av området ligger goda frilufts- och rekrea-
tionsmöjligheter. I södra delen av Tollsvägen, i omedelbar 
närhet till planeringsområdet, ligger flera skyddade bygg-
nader, så som Tolls Övergårds och Tolls Nedergårds huvu-
dbyggnader och ekonomibyggnader. Genomförandet av 
nybyggandet i närheten av den kulturinfluerade miljön 
måste göras skickligt, och kvaliteten av byggandet priori-
teras. 

4

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet ligger i Tolls tåghållplats omedelbara närhet 
och på kommuncentrums influensområde. Från områ-
det finns goda kollektivtrafikförbindelser bl.a. till hu-
vudstadsregionen. Området stöder sig på tjänsterna i 
Tolls stationsområde och kommuncentrum.

Målet är kompletterande byggande för boende i Tolls 
stationsregion. Nybyggandet placeras på området Äl-
vornas park som gränsar till Tollsvägen. Parken används 
lite för rekreation.  Projektet utgör ett motpar till vå-
ningshusen i trä i detaljplanen för Tollsbacken. Byggan-

de i stationsregionen är motiverat tack vare de goda 
kollektivtrafikförbindelserna på området. Det ökande 
invånarantalet möjliggör placering av nya tjänster på 
området samtidigt som det främjar utvecklingen av 
Kyrkslätts affärscentrum i en situation där nya gång- 
och cykelförbindelser till affärscentrumet är på kom-
mande. 

Planeringsområdet omfattar utöver Älvornas park 
också Bredbergets skolkvarter. Det nuvarande matt-
vättningsstället ska bevaras. Det kompletterande byg-
gandet på området förutsätter att områdets markan-
vändning samordnas med miljön som ändras.

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utdrag ur aktuella detaljplaner
Preliminär avgränsning

Älvornas park – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun
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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. 

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan, 
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner
Preliminär avgränsning

Gillobacka – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun
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Gillobacka – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun
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havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet finns i Kyrkslätts affärscentrum, på en cent-
ral plats i omedelbar närhet av idrottsparken i centrum 
och Jokirinteen oppimiskeskus. Resecentret ligger ock-
så på promenadavstånd. I området ingår Kyrkdalens 
nordligaste kvarter och den gränsar till Kyrkdalsparken. 
Det primära målet är att effektivera byggandet med 
en radhustomt enligt den gällande detaljplanen. I pla-
nändringen ingår flervåningshuset som kraftigt gränsar 
till Gamla Kustvägen, där det lilla affärsutrymmet som 
finns i bottenvåningen bevaras.

Planändringen gäller hela kvarteret eftersom båda 
bostadstomternas parkeringsarrangemang anknyter 
till varandra. Parkeringen ordnas enligt den bilplatsdi-
mensionering som samhällstekniska nämnden godkänt 
19.1.2017 (§ 5).

Genomförande av kvarteret är stadsbildsmässigt vik-
tigt i affärscentret. Parkeringen ska också lösas på 
stadsbildens villkor. Till följd av ändringen i kvarterets 
markanvändning skulle Kyrkdalens område få ett mer 
enhetligt utryck och detta skulle stärka affärscentru-
mets och Kyrkdalens attraktionskraft som boende- och 
serviceomgivning. Kvarterets byggnadssätt och -prin-
ciper ska vara förenliga med den gällande detaljpla-
nens närmiljö- och bygganvisningar.

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan, 
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner
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Kyrkdalen, kvarter 196 – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. På området genomförs en betydande mängd bos-
tadsbyggande, vilket befrämjar uppfyllandet av kommu-
nens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät. Projektet förutsätter knappt alls nytt gatu-
byggande och det ligger på ett lättillgängligt område. 
Servicenivån beträffande kollektivtrafiken på området är 
god eftersom bl.a. bussarnas stamlinjer löper i områdets 
omedelbara närhet. Dessutom ligger Kyrkslätts resecent-
rum på endast ca 500 meters avstånd från området. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt men 
ökningen i kommuncentrums invånarantal främjar mång-
sidiggörandet av affärsområdets service.

33

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

Projektet genomförs på område som hör till ett befintligt 
kvarter och äventyrar därmed inte de befintliga förbindel-
serna på området. Projektets mål för markanvändningen 
ska samordnas för att säkra en god stadsbild.

4
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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.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som omfattas av befintliga 
kommunaltekniska nät men ett eventuellt behov av att sa-
nera näten och betydande nytt byggande är uppenbara. 

Områdets tillgänglighet är god, för t.ex. kollektivtrafikens 
servicenivå är god på området bl.a. tack vare det när-
belägna resecentret. För att affärscentret ska vara attrak-
tivt både som bostadsomgivning och kommersiellt måste 
områdets trafikarrangemang fungera klanderfritt. Till följd 
av ovanstående är projektets inverkningar på affärscent-
rets trafikarrangemang betydande och de ska utredas då 
detaljplaneringen inletts. Genomförandet av trafikprojek-
ten förutsätter att det anhängiga gymnasiecampusprojek-
tet har framskridit och att besluten om att genomföra det 
har fattats.  

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Tomter som planläggs för boende och som genomförs på 
kommunägd mark inbringar kommunen försäljnings- eller 
arrendeinkomster. 

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt, men 
med stor sannolikhet kommer man att anvisa lite affärsut-
rymme i de nya flervåningshusens nedersta våningar och 
möjliggör på det sättet uppkomsten av några nya arbet-
splatser. De nya invånarna har en positiv inverkan på att 
servicen i Kyrkslätts affärscentrum blir mångsidigare.

33

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

Kvarterets byggnaders arkitektur och den byggda miljön 
ska hålla god standard till följd av det centrala läget. 

Affärscentrets trafikarrangemang förutsätter att en ny 
gata, den s.k. ringförbindelsen i centrum genomförs. Den 
anknyter både till den nya gatan under järnvägen (Station-
sbågen) och till ombyggande av Kyrkslättsvägen till fyrfilig 
från den nuvarande rondellen till västerledens planskilda 
korsning. Man har för avsikt att leda största delen av af-
färscentrets bussturer längs den s.k. ringförbindelsen i 
centrum. 

4
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Projektet finns i Kyrkslätts affärscentrum, längs Sta-
tionsvägen och i resecentrets omedelbara närhet. På 
en central plats i stadsbilden planeras nya bostadskvar-
ter där det också finns affärs- och serviceutrymmen i 
stenfoten. 

Det nuvarande skolkvarteret gränsar till Kyrkstallsvä-
gen, Wiksvägen, Skolstigen och Stationsvägen. I pla-
nändringen anvisas en ny gata enligt delgeneralplanen 
för Kommuncentrum, etapp 1, den s.k. centrumförbin-
delsen från Kyrkstallsvägen till Wiksvägen. Efter att den 
förverkligats kommer majoriteten av bussturerna att 
använda den. 

Uppdraget som siktade mot utveckling av Kyrkslätts 
affärscentrum som avgjordes år 2016 medförde mar-

kanvändningsplaner som upprättats av fyra olika pla-
neringsbyråer och som utnyttjas vid planeringen av 
kvarteren, i första hand dock enligt det vinnande förs-
laget. I projektets målsättningar betonas stadsbilds-
mässiga och funktionella faktorer. Också parkeringen 
ska genomföras på stadsmiljöns villkor. Ordnande av 
trafiken förutsätter betydande åtgärder på ett större 
område än affärscentret.

I samband med den allmänna planeringen av gatorna i 
affärscentrum visade det sig att trafiksystemet av det 
förslag som vann (Seneca) inte var genomförbar och att 
man därför har gjort upp två alternativa idéplaner som 
behandlades i samhällstekniska nämnden (17.9.2020, 
§ 97). Detaljplanen gör det möjligt att cirka tusen nya 
invånare kan flytta till området.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Kommunen ska befrämja verkställandet av den nya ring-
ledsaktiga förbindelsen från Jorvas till Gesterby områ-
de norr om kommuncentret, för en betydligt stor del av 
fordonstrafiken från invånarna i de nordliga delarna av 
kommuncentret ska fås att flytta sig till ovannämnda 
förbindelse. Så kan det förutspådda antalet rusningar i 
affärscentret minskas. Å andra sidan borde en tillräcklig 
mängd boende verkställas vid den nya ringledsaktiga för-
bindelsen som anvisas i delgeneralplanen för första etap-
pen av Kommuncentrum för att möjliggöra en funktionell 
kollektivtrafik. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Den 
fullföljer markanvändningen i delgeneralplanen för Kom-
muncentrum, etapp 1. Mängden bostadsbyggandet som 
planeras på området befrämjar uppfyllandet av kommu-
nens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet omfattas inte av kommunaltekniska nät, men 
de ligger på närområdet. Byggandet av bostadsområdet 
förutsätter betydande kommunaltekniska investeringar, 
men byggandet av den nya ringledsaktiga förbindelsen 
mellan Jorvas och Gesterby förbättrar trafikens smidig-
het i kommuncentrum på lång sikt då behovet av att köra 
genom affärscentrumet minskar. Kollektivtrafikens ser-
vicenivå på området är svag men om det byggs tillräckligt 
effektivt längs den ringledsaktiga förbindelsen kan man 
ordna en turbusslinje till området.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger huvudsakligen på kommunens mark och 
är inte näringslivspolitiskt betydande med undantag av de 
nya invånarnas inverkan bl.a. på att göra servicen i kom-
muncentrum, Jorvas och Masaby mångsidigare. Man har 
preliminärt bedömt att det på området kunde genomföras 
flera tiotal egnahemstomter, av vilka största delen är på 
kommunägd mark. Tomter som ska planläggas för boende 
på kommunägd mark inbringar kommunen försäljnings- 
eller arrendeinkomster.

33

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

Projektet gränsar i områdets västra del till den s.k. cent-
ralskogen till vars rekreationsnät man utvecklar förbindel-
seberedskap från projektområdet. 

För området har i samband med delgeneralplanläggnin-
gen uppgjorts en naturutredning som preciseras vid be-
hov.

4

havainnekuva/viistoilmakuva
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Projektet ligger i norra delen av kommuncentrum på 
ca tre kilometers avstånd från Kyrkslätts affärscent-
rum. Området är för tillfället obyggt, men det nya bos-
tadsområdet kommer då det genomförs att stöda sig 
främst på servicen i kommuncentrum och delvis också 
på tjänster som uppstår på Jorvasområdet. Kommunen 
har skaffat en betydande del av området till sin ägo.

Utgångspunkten för planeringen är markanvändningen 
i delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 1, som är 
småhusdominerat boende Gruvböle bostadsområde 
genomförs i etapper, och dess första byggnadsskede 
är Gillobacka bostadsområde invid Gamla Kustvägen. 
Avsikten är att bygga en ny gata via bostadsområdet i 
fråga till Gruvböleområdet. Den fungerar som en del av 
den ringledsaktiga gatuförbindelsen som byggs etap-

pvis från Jorvas till Gesterbyområdet. Detta projekt 
placeras på området söder om gatan. Gatan ska anpas-
sas till terrängen och landskapet på ett skickligt sätt. 
Dessutom ska gång- och cykelförbindelserna där de går 
under gatan byggas så att de möjliggör rutter bl.a. via 
Centralskogen från kommuncentrum till Masaby och 
Jorvas. Via den nya gatan försöker man styra en avse-
värd mängd fordonstrafik från bostadsområdena norr 
om kommuncentrum till Jorvas planskilda anslutning 
vid Västerleden.

Byggandet på bostadsområdet bör styras så att nybyg-
gandet passar in i det befintliga landskapet och områ-
dets topografi. Från området ska genomföras goda 
gång- och cykeltrafikförbindelser till affärsområdet och 
Jokirinteen oppimiskeskus i kommuncentrum. 

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan, 
etapp 1.
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Projektets strategiska betydelse

I delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, anvisas 
markanvändningen för området. Om på området genom-
förs en betydande mängd bostadsbyggande, befrämjar 
det genomförandet av kommunens MBT-avtal.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet är utmanande med tanke på nåbarheten, efter-
som till exempel fordonsförbindelsen till Västerleden för 
närvarande går genom Kyrkslätts affärscentrum. Visserli-
gen har i utkastet till delgeneralplanen för Kommuncent-
rum, etapp 2, anvisats en smidigare fordonsförbindelse 
som ansluter till den s.k. ringförbindelsen i delgeneralpla-
nen för Kommuncentrum, etapp 2. Ringförbindelsen leder 
i framtiden trafiken från Kvarnby i riktning mot Jorvas och 
vidare till Västerleden (stamväg 51). 

De kommunaltekniska näten ligger i närheten av området. 
Ställvis p.g.a. terrängförhållandena fordrar bl.a. gatubyg-
gandet planering av hög kvalitet. Kollektivtrafikens ser-
vicenivå är måttlig/svag. Busshållplatserna vid Volsvägen 
ligger på gångavstånd.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet befinner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som anläggs och som ska planläggas för boende 
inbringar kommunen försäljnings- eller arrendeinkomster. 

Projektet är inte näringslivspolitiskt med undantag av 
det eventuella byggandet av Meiko naturcentrum. Nya 
invånare inverkar ändå positivt på mångsidigare service i 
Kyrkslätts affärscentrum.

33

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

Projektets naturvärden har utretts och betydande objekt 
såsom kulturhistoriskt värdefulla byggnader anvisas som 
objekt som ska skyddas. I Nylands landskapsplan har norr 
om området anvisats ett grönförbindelsebehov som kan 
inverka på planeringen av området. Områdets rekrea-
tionsförbindelser förbättras särskilt i riktning mot Meiko 
naturskyddsområde. De utökar avsevärt rekreationstjäns-
terna på området och för invånarna som bor i näromgiv-
ningen.

En arkeologisk inventering av området och en inventering 
av den byggda kulturmiljön har gjorts. Ställningen i fråga 
om byggnader med skyddsvärden och kulturmiljöhelhe-
ter tryggas i planen som utarbetas. Dessutom kommer 
på området att placeras bl.a. en lekplats som betjänar in-
vånarna. 

4
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Projektet ligger i Kvarnby, i zonen mellan Volsvägen 
och Meiko naturskyddsområde på cirka tre kilometers 
avstånd från Kyrkslätts affärscentrum norrut.

Av beredningsmaterialet till delgeneralplanen för kom-
muncentrum, etapp 2, dvs. planutkastet (st 19.11.2015, 
§ 78) framgår den eftersträvade markanvändningen på 
området: på området planeras ett nytt småhusdomine-
rat bostadsområde. Nybyggandet placeras främst på 
ett område som ägs av kommunen. Efter framläggnin-
gen av materialet har man utarbetat utredningar och 
allmänna planer i anslutning till delgeneralplanen samt 
fått respons om Natura-behovsutredningen.

Ordnandet av trafik och ordnandet av smidiga trafikför-
bindelser till Volsvägen och dess busshållplatser ligger i 
centrum för planeringen av området. Antalet besökare 
på Meiko naturskyddsområde närmar sig 20 000 (be-

räkning år 2020) och målet är att få både fler besökare 
än förr och de nuvarande och nya invånarna att färdas 
antingen med cykel eller med buss. Å andra sidan går 
busslinjen för tillfället endast längs Volsvägen, och vid 
sidan om Volsvägen har år 2020 anlagts en ny gång- och 
cykelförbindelse. Det planerade bostadsområdets nå-
barhet är en utmaning för fordons- och kollektivtrafi-
ken, eftersom en vägförbindelse norr om kommuncent-
rum från Gesterby i riktning mot Jorvas och vidare till 
Västerleden genomförs först efter en lång tid. 

Projektet fordrar att delgeneralplanen för Kommun-
centrum, etapp 2, vunnit laga kraft så att där anvisats 
ett nytt bostadsområde i Kvarnby. Utredningar och all-
männa planer som ska uppgöras i anknytning till del-
generalplansarbetet betjänar också planeringen av det 
nya bostadsområdet.
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Projektet finns på norra sidan av Kyrkslätts affärscent-
rum på en central plats längs Överbyvägen invid Präs-
tgårdsbackens gång- och cykelförbindelse.  Det omfat-
tar församlingshemmets kvarter med tillhörande andra 
funktioner och en del av bostadskvarteret på norra si-
dan av Prästgårdsvägen. Båda kvarterens byggnader 
är i kyrkliga samfällighetens bruk. Församlingshemmet 
är arkitektoniskt betydelsefullt och dess skyddsvärden 
måste beaktas vid planeringen.

Planändringens primära mål är att effektivera byggandet 
genom att anvisa nya bostadsflervåningshus i försam-
lingscentrets kvarter samt småhusdominerat boende i 
kvarteret på norra sidan. Avsikten är att fordonstrafiken 

till båda kvarteren ordnas via de nuvarande gatorna.  
Parkeringen ordnas enligt den bilplatsdimensionering 
som samhällstekniska nämnden godkänt 19.1.2017 (§ 
5).

Kvarterens byggnadssätt ska harmonisera med särskilt 
församlingscentrets och närområdets övriga bygg-
nadsbestånd såsom den gamla prästgårdens gård-
sområde som finns i områdets omedelbara närhet. 
Parkeringen ska också lösas på stadsbildens villkor. Till 
följd av ändringen i kvarterets markanvändning kom-
mer områdets utseende att ändras kännbart. Kvarteret 
ska vara förenligt med den gällande detaljplanens när-
miljö- och bygganvisningar.
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Prästgårdsparken – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. Bostadsbyggandet som uppförs på området befräm-
jar uppfyllande av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befintli-
ga kommunaltekniska nätverken. Projektet förutsätter 
knappt alls nytt gatubyggande och det ligger på ett lättil-
lgängligt område. Servicenivån inom kollektivtrafiken på 
området är god bl.a. tack vare Kyrkslätts resecenter som 
finns i närheten. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt men 
ökningen i kommuncentrums invånarantal främjar mång-
sidiggörandet av affärsområdets service.

33

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

Projektet genomförs på ett område med befintliga kvar-
ter och äventyrar därmed inte de befintliga förbindelser-
na på området. Projektets mål för markanvändningen ska 
samordnas för att säkra en god stadsbild. Det eventuella 
skyddandet av det nuvarande församlingscentret bedöms 
i planläggningen.

4
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Projektet ligger i Kyrkslätts kommuncentrum, norr om 
affärscentrumet och gäller servicekvarteret för äldre 
och kvarteret för det svenskspråkiga daghemmet längs 
Rådalsvägen och Råkullaparken och en del av Råkulla-
vägen till den del som det i den gällande detaljplanen 
anvisats som område för allmän väg. Nödvändigheten 
av parkområdets underjordiska utrymme utreds, men 
troligtvis finns det inte behov för det. Planeringsområ-
det kan också omfatta flervåningshuskvarteret norr om 
parken. I samband med planläggningen utreder man 
också behovet av ett skyddsrum under parkområdet. 

Bostadsbyggnaderna i enplan väster om servicehusk-
varteret och daghemmet rivs. I stället för bostadsbygg-
naderna som ska rivas ämnar man placera bostadsvå-
ningshusbyggande. Det nya byggandets lämplighet för 
äldres behov ska tas i beaktande i planeringen. Mots-
varande utreder man utöver bostadsbyggande place-
rande av tjänster och företagsverksamhet som inte or-
sakar miljöolägenheter på daghemmets område.

Nybyggande i servicekvarteret ska vara i harmoni med 
både servicecentralens byggnadssätt och närmiljön. 
Samma gäller den nya verksamheten som placeras på 
daghemmets plats. Verksamheten får inte orsaka avse-
värt mera trafik på området. 
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Rådalsvägen – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av kommuncentrum och affärsområ-
det. Bostadsbyggandet som uppförs på området befräm-
jar uppfyllande av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät. Projektet förutsätter t.ex. inte nytt gatubyg-
gande. Kollektivtrafikens servicenivå är god på området. 
De närmaste busshållplatserna ligger på Lindalsvägen 
och Överbyvägen som längst på 400 meters avstånd.  
Kyrkslätts resecentrum ligger ca en kilometer från områ-
det. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är inte i första hand näringslivspolitiskt men 
ökningen i kommuncentrums invånarantal främjar mång-
sidiggörandet av affärsområdets service. Under planlägg-
ningen utreds också placering av företagsutrymmen på 
området.

33

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

Projektet genomförs i första hand på ett område som hör 
till befintliga kvarter och äventyrar därmed inte de befint-
liga förbindelserna på området. Utvecklingen av parken 
på ett invånarcentrerat sätt utreds. 

4
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Södra Kyrkslätt
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Programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet behandlades i kommunaltekniska nämnden 
14.12.2017 (§ 74). Projektet ligger i Pickalaviken i närhe-
ten av Kantvik och gränsar till Sjundeå kommun. 

Ändringen och utvidgningen av planen skräddarsys 
enligt behoven hos företagen i området och vid be-
hov planläggs nya företagstomter på området. Båt-
viksområdet som ligger mellan Pickalavikens och Kan-
tviksföretagsområden, vars markanvändning avgörs 
senare, är till sitt landskap och sina naturförhållanden 
av särskild kvalitet, vilket måste beaktas i planeringen 
för att bevara områdets landskap och naturvärden. I 
utvecklingsbilden för Kantvik 2040 framgår det att Bå-
tviksområdet är uppbyggd kulturmiljö i vilken det finns 
arbetsplatsområden. Området har också anvisats för 
nytt boende och en badplats. Målet är att bevara ett 
naturnära havslandskap i Båtviksområdet. 

Projektet inkluderar trafikplanering så som genomfö-
rande av en ny trafikförbindelse från planeringsområ-
det till Getbergs planskilda anslutning så att den an-
passas till områdesreserveringsplanen för stamväg 51 
(Västerleden) och en trafikförbindelse som planeras 
genom planeringsområdet för att förena kommuner-
nas vägnät med varandra.  De nya förbindelserna skulle 
betjäna särskilt befintliga företag i Pickalavikens områ-
de, nya aktörer som etablerar sig där och invånarna i 
Kantvik och Sjundeå. I planeringen av markområdet 
bör man ta viltdjursförbindelserna på området i beak-
tande, på grund av vilket en naturutredning har gjorts 
för området. Skogen mellan Västerleden och företa-
gsområdet och området i närheten av vattenbassän-
gen reserveras för friluftsliv. I projektet tar man också 
ställning till bl.a. skyddet av de befintliga industribygg-
naderna.

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

PLANERINGSSITUATION
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Pickalaviken– projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

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

Målet är att leda den tunga trafiken och kollektivtrafi-
ken från Pickalas och Kantviks företagsområden till Väs-
terleden enligt principerna i Kyrkslätts generalplan 2020 
genom att ordna en smidig led till Västerleden på områ-
denas norra sida. Kommunernas vattenförsörjningar slås 
ihop genom att bygga en ny stamlinje genom området. 
Den betjänar också företagen på området.

Kommunen ska med sin verksamhet främja att man får en 
ny planskild anslutning till Västerleden, även om tidpunk-
ten för genomförande av projektet inte torde infalla inom 
en nära framtid. En planskild korsning skulle betjäna före-
tagens tunga trafik men också invånarna i Kantvik. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. 

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område där det finns kommunaltek-
niska nät, men utvidgning av arbetsplatsområdet samt 
förbättringen av trafikförbindelser och annat byggande 
förutsätter omfattande kommunaltekniska investeringar. 

Områdets nåbarhet är för närvarande endast måttlig, men 
trafikförbindelsen som byggs över kommungränsen tjänar 
också kollektivtrafiken, så som även den nya vägförbin-
delsen från Västerleden till planeringsområdet och Kant-
vik. De nya företagen som placeras på området i och med 
projektet, förutsätter förbättring av trafikförbindelserna, 
vilket också befrämjar genomförandet av den planskilda 
anslutningen Getbergsporten på Västerleden.  

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat och till sin tyngdpunkt näringslivspoli-
tiskt. I och med förverkligandet av eventuella nya företa-
gsutrymmen säkerställer och stärker det kommunens själ-
vförsörjningsgrad beträffande arbetsplatser. 

33

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

Områdets naturutredning har uppgjorts. Vid planeringen 
av markanvändningen ska man se till att viltdjursförbin-
delserna som går genom området bevaras på ett funge-
rande sätt. Ovannämnda förbindelse mångsidiggör också 
kommuninvånarnas rekreationsförbindelser.

4
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Projektet finns i Strömsby, på södra sidan av Kantvik 
centrum, på cirka två kilometers avstånd. Avståndet till 
kommuncentrum är lite mer än fem kilometer.

Området ligger i strandzonen mellan havsstranden och 
Strömsby industriområde, där gles fritidsbosättning 
samt åretruntbostäder genomförts. Förutom närheten 
till stranden är en betydande del av området obebyggt 
skogsområde i rekreationsbruk. Kasabergets forntida 
gravstensröse som finns på området är skyddat. 

Målet är att på södra sidan av Kantviksstranden och 
Briggstranden och i samband med det havsnära rekrea-
tionsområdet genomföra högklassig bostadsproduk-
tion så att områdets rekreationsvärden bibehålls. 

Strandzonen ingår i kulturomgivningens områdeshel-
het som bildas av villabosättningen vid Strömsby ha-
vsstrand. Bevarande av områdets särdrag förutsätter 
sammanjämkning av markanvändningen med områ-
dets kultur- och landskapsvärden. 

I utvecklingsbilden för Kantvik har man utöver den 
byggda kulturmiljön märkt ut rekreationsområde samt 
motions- och rekreationstjänster, såsom en badplats 
och en ramp för sjösättning av båtar på Strömsby 
strandzon.

Målet är att leda en ny busstur till närheten av Jollstran-
den genom Kantviksstrandens och Briggstrandens 
bostadsområden på norra sidan i det skede som det 
finns en tillräcklig befolkningsmängd i de ovannämnda 
områdena. Jollstrandens plan kan godkännas då delge-
neralplanen för Kantvik vunnit laga kraft.

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utdrag av planläggnings 
situation i närhetenPreliminär avgränsning

Jollstranden – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

JOLLSTRANDEN
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Jollstranden – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

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

Jollstrandens markanvändning konstateras i den anhängi-
ga delgeneralplanen för Kantvik.

5

Projektets strategiska betydelse

Planläggningen av området kan inledas då delgeneralpla-
nen för Kantvik vunnit laga kraft. I övrigt följer projektet 
regionens och kommunens strategier samt de riksom-
fattande målen för användning av området. På området 
genomförs bostadsbyggande som befrämjar genomfö-
randet av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger i närheten av befintliga kommunaltek-
niska nät eller nät som kommer att genomföras i dess 
närområde. Däremot är områdets nåbarhet för närva-
rande måttlig och genomförande av projektet förutsätter 
kommunaltekniskt byggande. Projektet kan ändå med 
rimliga kostnader anslutas till kommunaltekniska nät och 
trafiknätet. Kollektivtrafikens servicenivå är måttlig. I och 
med utvecklingen av Kantvikområdet är målsättningen att 
förbättra servicenivån på områdets kollektivtrafik. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet befinner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som eventuellt ska planläggas för genomförande 
av boende inbringar kommunen försäljnings- eller arren-
deinkomster. Projektet är inte näringslivspolitiskt.

33

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

Området har rekreationsmässiga och kulturhistoriska 
värden och ansluter intensivt till Kasabergets rekreation-
sområde. Vid planeringen av området ska man beakta 
strandområdets potential för rekreationen.

Områdets naturutredning har uppgjorts. Vid planeringen 
av markanvändningen bör man trygga Kasabergets lokalt 
mycket värdefulla livsmiljö och bevarandet av fornmin-
nesobjektet. Dessutom ska de viltdjursförbindelser som 
leder till och igenom området bevaras på ett funktions-
dugligt sätt. Ovan framförda ärenden och de förbindelser 
som genomförs till området mångsidiggör också kommu-
ninvånarnas rekreationsmöjligheter.

4
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Projektet ligger väster om Masaby tätort, söder om 
Smedsbyvägen, och det gränsar till idrottsparken och 
Centralskogsområdet. Den nya markanvändningen är 
småhusdominerat boende som stödjer sig på servicen i 
Masaby centrum och kommuncentrum. Projektet förs-
tärker utvecklingen av Masaby centrum. De närmaste 
skolorna och finsk- och svenskspråkiga daghemmen 
finns i Masaby.

Avståndet till Masabys tåghållplats är som längst cirka 
1,5 kilometer från det nya bostadsområdet. Den när-
maste busshållplatsen med förbindelser till kommun-
centrum och Helsingforshållet ligger på ca 750 meters 
avstånd. Ordnandet av kollektivtrafik till området ut-
reds i samarbete med HRT. Från området ska genomfö-
ras smidiga förbindelser till Masaby centrum, den när-

belägna idrottsparken och busshållplatserna samt till 
närmiljön och i synnerhet Centralskogen, för vars an-
vändare det reserveras en parkeringsplats på området. 
Också kommunaltekniken i närheten av området ska 
beaktas i markanvändningen så som även de utredda 
naturvärdena. 

Ett viktigt mål är att genomföra områdena i hög kva-
litet och på ett särpräglat vis. Det gäller bl.a. byggna-
dernas arkitektur och miljöbyggandet. I planeringen 
av projektet är avsikten att utnyttja möjligheterna att 
genomföra bl.a. gruppbyggande och träbyggande. I 
den anhängiga delgeneralplanen för Masaby bekräf-
tas den eftersträvade markanvändningen för området. 
Planen kan godkännas först då delgeneralplanen för 
Masaby vunnit laga kraft. 

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

PLANERINGSSITUATION
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Flygbild

RÄVKÄRRET

BEDÖMNING AV 
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BESKRIVNING AV PROJEKTET

Rävkärret – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

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

Första skedet av förbättringen av trafikarrangemangen 
på Masabyvägen (inkl. Smedsbyvägen och Sundsbergs-
vägens korsningsområden) har blivit klar år 2019. Också 
trycket på byggande av en ny gång- och cykelförbindelse 
(ca 8 km) från Masaby till kommuncentrum via Smedsby-
vägen och Gesterbyvägen ökar till följd av byggandet av 
området. Kommunen måste dessutom främja beredska-
pen att bygga den planskilda anslutningen för Ring III och 
Sundsbergsvägen, eftersom okontrollerad tillväxt av Ma-
sabyområdet kan leda till bl.a. problem med trafikfunkti-
onen. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Pro-
jektet fordrar ändring av Kyrkslätts generalplan 2020. Om 
på området genomförs en betydande mängd bostads-
byggande, befrämjar det genomförandet av kommunens 
MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Fastän de kommunaltekniska näten ligger i närheten av 
området, innebär genomförandet av projektet en stor kos-
tnad framför allt om även det övriga nätet måste förbätt-
ras. Även daghemmens och närskolornas beredskap att ta 
emot barn ska utredas.

Byggandet av Smedsbyvägen till gata genomförs i detal-
jplanen för Blåbärsbrinken: längs trafikleden för fordon 
ska byggas en ca 1 kilometer lång förbindelse för fotgän-
gare och cyklister. Servicenivån på kollektivtrafiken på 
Smedsbyvägen är dålig och det planeras ingen ny busstur. 
Sundsbergsvägens busshållplats ligger dock på promena-
davstånd. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension
Projektet ligger på kommunägd mark. Fastän projektet 
inte är näringslivspolitiskt, har det då det fullföljs tack vare 
det ökande invånarantalet en positiv inverkan på mångsi-
digare tjänster i Masaby centrum. Om det genomförs fö-
retagstomter på området, uppstår det också arbetsplatser 
där.

33

Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden
Naturvärdena har utretts: på området finns ett rätt omfat-
tande område som reserveras för flygekorrars framfart. I 
övrigt ligger tyngdpunkten i planeringen på högklassigt 
genomförande av området.

4
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Programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet (st 27.2020 § 30) möjliggör placering av en stor 
datacentral (100 MW) i Kyrkslätt, och beredningsmate-
rialet till planen har varit framlagt (stn 28.5.2020, § 59). 
Projektet genomförs i Sundsberg på området mellan 
tätorterna Masaby och Sarvvik. Ring III, Västerleden 
och Sundsbergsvägen avgränsar området som med 
tanke på trafiken och regionen ligger på en lättillgäng-
lig plats. Stombusslinjen löper på Sundsbergsvägen i 
områdets omedelbara närhet och därifrån finns goda 
kollektivtrafikförbindelser bl.a. till Masaby, kommun-
centrum och huvudstadsregionen. 

Projektet är närings- och klimatpolitiskt. Kyrkslätt strä-
var som HINKU-kommun efter att genom sina handlin-
gar minska sitt koldioxidavtryck. Spillvärmen från den 

stora datacentralen leds till fjärrvärmenätet. Värmee-
nergin som uppkommer är utsläppsfri, eftersom också 
själva centralen ska använda utsläppsfri energi.  

Huvudmålet med projektet är att göra upp en detal-
jplan som gör det möjligt att i etapper bygga en stor 
datacentral och mångsidiga verksamhetslokaliteter 
för företag som anknyter till centralens verksamhet. 
I planeringen utreds också de närliggande områdena 
Viltskogens och Ingvalsportens koppling till området. 
Vid sidan av ordnandet av användarinriktade företa-
gslokaliteter är smidig trafikreglering liksom också en 
bedömning av konsekvenserna som verksamheten 
förorsakar centrala utmaningar för planeringen. Likaså 
beaktar man i planeringen bl.a. rekreationsförbindel-
ser, områdets landskaps- och naturvärden och tryggar 
bevarandet av den regionalt betydande förbindelsen 
för vilt som tangerar området.

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020 

Utdrag av planläggnings 
situation i närhetenPreliminär avgränsning

Kolabacken – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

Flygbild

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

Spillvärmen från en den stora datacentralen kan definie-
ras som utsläppsfri, om energin som den använder är uts-
läppsfri. Även i övrigt ska verksamheten inom projektet ha 
ett litet koldioxidavtryck: taken kan förses med solpane-
ler, och i byggandet är det möjligt att utnyttja teknologis-
ka innovationer. 
 
Översiktsplaneringen av korsningen mellan vägen som 
leder till området som ska planläggas och Sundsbergsvä-
gen, såsom den normala allmänna planeringen av kom-
munaltekniken, görs i samband med planläggningen. Des-
sutom är det motiverat att göra upp en preliminär plan för 
den kommande markanvändningen vid vägen som gäller 
området väster om Sundsbergsvägen.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Spil-
lvärmen som leds från den stora datacentralen till fjärrvär-
menätet kan värma rentav 80 000 hushåll.

1

Projektets lönsamhet

Projektet förutsätter en elstation som anläggs i anslutning 
till datacentralen och en jordkabel som leds dit från Esbo. 
Det finns ypperliga förutsättningar för att bygga den stora 
datacentralen på ett närområde till befintliga kommunal-
tekniska nätverk. Tack vare sitt läge är området mycket 
lättillgängligt och servicenivån inom kollektivtrafiken är 
god.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet placerar sig i första hand på mark som ägs av ini-
tiativtagaren till planläggningen. En stor datacentral skul-
le ha betydande ekonomisk relevans och i och med den 
beräknas 100-300 arbetsplatser uppstå och indirekt till och 
med tusen. I anslutning till centralen planläggs företagslo-
kaliteter som betjänar verksamheten.

3

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

I planeringen utreds områdets landskaps- och naturvärden 
och tryggas bevarandet av den regionalt betydande förbin-
delsen för vilt i områdets västra del. Man utreder rekrea-
tionsförbindelserna som också ordnas genom området, 
liksom även trafikregleringarna och andra förbindelser 
som behövs till området. I planeringen utreds vilka kon-
sekvenser som medförs av byggandet av området och till 
exempel hur byggnaderna syns i omgivningen.

4

KOLABACKEN

BEDÖMNING AV 
PROJEKTETS BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET

Kolabacken – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun69 70

Östra Kyrkslätt

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN



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.   

1

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.

2

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.

33

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. 

4
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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.

PLANERINGSSITUATION
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Utdrag ur aktuella detaljplaner
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

I den anhängiga delgeneralplanen för Masaby bekräftas 
det eftersträvade användningsändamålet för området. 
Dessutom har i den allmänna planen för Masabyvägen och 
i kvalitets- och miljöplanen för Masaby föreslagits åtgär-
der för utveckling av området. Kommunen måste främja 
beredskapen att successivt förbättra Masabyvägen samt 
bygga den planskilda anslutningen för Ring III och Sund-
sbergsvägen, eftersom okontrollerad tillväxt av Masaby-
området kan leda till bl.a. problem med trafikfunktionen.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Bos-
tadsbyggandet främjar genomförandet av kommunens 
MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät och på ett mycket lättillgängligt område. Å andra 
sidan förutsätter nybyggande också ny kommunalteknik 
på området, och på grund av deras centrala läge ska t.ex. 
de offentliga utomhusområdena i Masaby affärscentrum 
genomföras högklassigt. 

Servicenivån inom kollektivtrafiken är god på området, 
men ordnandet av infartsparkering är ett centralt mål. 
Bullerbekämpningsåtgärderna och den eventuella vibra-
tionen som förorsakas av järnvägen inverkar på byggnad-
skostnaderna. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger delvis på ett område som ägs av kom-
munen. På den centrala platsen i Masaby affärscentrum 
ska det, utöver boende, även finnas en tillräcklig mängd 
affärs- och servicelokaler. Projektet är således näringsli-
vspolitiskt. Vid genomförandet har projektet en positiv 
inverkan då det medför att tjänsterna i Masaby centrum 
blir mångsidigare. Det uppstår sannolikt omkring tjugo 
nya arbetsplatser om affärs- och servicelokaler genomförs 
i flervåningshusen invid Masabyvägen. En park anläggs på 
området som ägs av kommunen.

33

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

Projektets naturvärden har utretts. Tyngdpunkten i plane-
ringen ligger på genomförandet av en högklassig stadsbild 
och bevarandet av den befintliga skyddade byggnaden.

4
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Projektet ligger i Masaby centrum på området mel-
lan Masabyvägen och kustbanan, i järnvägsstationens 
omedelbara närhet. Planändringen omfattar två kvar-
ter, förnyandet av vilka styrs av bl.a. Utvecklingsbilden 
för Masaby och Bobäck 2040 – En stad nära naturen 
samt kvalitets- och miljöplanen för Masaby. I planerin-
gen beaktas likaså  principerna för utvecklingsbilden för 
markanvändningen i kommunen.

Det är en utmaning att förnya markanvändningen i 
kvarteret mittemot kyrkan på Masabyvägen, eftersom 
platsen är betydande kommersiellt och med tanke på 
stadsbilden. Byggandet på en central och synlig plats 
ska vara högklassigt både med tanke på arkitekturen 
och med tanke på miljöbyggandet. Den nuvarande 
affärsbyggnaden ska rivas och ett flervåningshus ska 
byggas i dess ställe. Också användningsändamålet för 

det befintliga funkishuset som berikar miljön bör vara 
av offentlig karaktär eftersom det har samband med 
den nya parken. De nuvarande småflervåningshusen 
blir kvar och man undersöker möjligheten för tilläggs-
byggande.

Till projektet hör planeringen av den nuvarande oms-
tigningsplatsen för kollektivtrafik, dvs. ett mindre rese-
center med infartsparkering. Så erbjuder sig en smidig 
vardag för invånarna och områdets användare.

Trafikens smidighet och trafikbullret ställer krav för 
planeringen. Gång- och cykelförbindelsen mellan 
Bobäck och Jorvas, som också är en regional huvudled 
(PÄÄVE), dras upp genom området i närheten av järn-
vägen. Trygga och smidiga förbindelser ska ordnas från 
närområdet.
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Av programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet (ktn 15.11.2018, § 146) framgår ambitiösa mål 
som gäller en ny typ av ekointelligent by som lanserats 
av markägaren. Planens beredningsmaterial har varit 
framlagt (stn 23.4.2020, § 46).

Planeringsområdet som planläggs för småhusboende 
ligger väster om Masaby tätort norr om Smedsbyvä-
gen. Projektet består av en ekointelligent by och det 
närliggande området för kompletterande byggande. 
Syftet är att bygga ett dagis i byn. Avståndet mellan 
Masaby centrum och tåghållplatsen är som mest ca 2,5 
kilometer. Från området ska smidiga trafikförbindelser 
byggas till Masaby centrum, idrottsparken och närom-
givningen. Projektet förstärker utvecklingen av Masaby 
centrum. 

I markanvändningen bör man beakta målen för ordnan-
det av trafiken och kommunaltekniken på närområdet. 
Ordnandet av kollektivtrafik till området utreds i sa-
marbete med HRT. 

Högklassigt byggande av en ekointelligent by på ett 
säreget och hållbart vis är en utmaning och en möjlig-
het. Utöver högklassig bebyggd miljö är syftet att på 
området bygga ekologiskt och klimatpolitiska nya in-
novationer. I planeringen av projektet lyfter man fram 
bland annat boendets försöksnatur, byggande i grupp 
och energilösningar och trafiksätt med effektivt kol-
dioxidavtryck som erbjuds de boende. I den anhängiga 
delgeneralplanen för Masaby bekräftas den eftersträ-
vade markanvändningen för projektet. 

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020 

Utdrag av planläggnings 
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Blåbärsbrinken – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun

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

Första skedet av förbättringen av trafikarrangemangen 
på Masabyvägen (inkl. Smedsbyvägen och Sundsbergs-
vägens korsningsområden) har blivit färdigt. Kommunen 
måste dessutom främja beredskapen att bygga den plan-
skilda anslutningen för Ring III och Sundsbergsvägen, ef-
tersom okontrollerad tillväxt av Masabyområdet kan leda 
till bland annat problem med trafikfunktionen. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. I 
Nylands landskapsplan har området anvisats som bland 
annat reservområde för tätortsfunktioner. Om på området 
genomförs en betydande mängd bostadsbyggande, bef-
rämjar det genomförandet av kommunens MBT-mål. 

1

Projektets lönsamhet

Fastän de kommunaltekniska näten ligger i närheten av 
området, innebär byggandet av området en stor kostnad 
framför allt då även det nuvarande nätet måste förbättras. 
Längs huvudleden (Smedsbyvägen) ska ungefär en kilo-
meter gång- och cykelled byggas, dessutom ska den bli en 
kommunal gata. 

Servicenivån inom kollektivtrafiken på området är dålig 
och bussturerna betjänar inte det nya bostadsområdet 
innan den nya ringförbindelsen enligt delgeneralplanen 
för Masaby har byggts. Tåghållplatsen ligger på ca 2,5 km 
avstånd från området. Sundsbergsvägen är den närmas-
te busshållplatsen i riktningen mot kommuncentrum och 
Helsingfors. Närskolornas beredskap att ta emot nya ele-
ver bör utredas, sannolikt måste en plats för ett nytt dag-
hem reserveras på området.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimensions

Projektet ligger delvis på kommunägda marker. Fastän 
projektet inte är näringslivspolitiskt, har det då det fullföljs 
tack vare det ökande invånarantalet en positiv inverkan på 
mångsidigare tjänster i Masaby centrum. Om daghemmet 
och nya affärs- och servicetomter planläggs, ökar antalet 
arbetsplatser på området från nuläget.

33

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

Naturvärdena har utretts: genom området löper bland an-
nat en ekologisk förbindelse. I övrigt ligger tyngdpunkten 
i planeringen på högklassigt genomförande av området, 
också de skyddade byggnaderna bevaras.

4
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PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN



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.

2

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.

33

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. 

4
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77 78

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

Stensviks metrostation som byggs inom den närmaste 
framtiden, i början av 2020-talet, ligger på några kilome-
ters avstånd från de östligaste delarna av bostadsområdet 
i Sarvvik. Det kommer antagligen att inverka positivt på 
byggandet av området. Kommunen ska se till att det finns 
tillräckliga bussturer på Sarvviksallén då byggandet av 
bostadsområdet i Sarvvik framskrider. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. 
Genom det uppdateras markanvändningen i Kyrkslätts 
generalplan 2020. Om en betydande mängd bostadsbyg-
gande genomförs på området, befrämjar det uppfyllande 
av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunal-
tekniska nät och på ett lättillgängligt område. Visserligen 
torde den eftersträvade byggnadsmängden fordra för-
bättring av kommunalteknikens kapacitet eller byggande 
av ny kommunalteknik. Det kommer antagligen lite eller 
inget nytt gatubyggande. Kollektivtrafikens servicenivå är 
god/hyfsad på området.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat och inte näringspolitiskt, eftersom det 
inte är på kommande några arbetsplatser på området. 

33

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

Projektets naturvärden har utretts, men åtminstone en del 
av projektets byggnader syns bra till Sarvviksallén, vilket 
kräver kvalitativ styrning av byggnadssättet. 

4

Projektet ligger på Esbovikens strand på Sarvviks 
bostadsområde genast söder om Västerleden. Detal-
jplaneändringen gäller fem kvarter med tillhörande 
rekreationsområden. Funktionerna i den närliggande, 
visserligen rätt lilla småbåtshamnen betjänar också nya 
invånare som flyttar till området. 

Eftersom detaljplanen för Sarvviksporten möjliggör 
genomförande av en närbutik i närheten av Väster-
ledens planskilda anslutning, på en plats med bra till-
gänglighet, ändras Sarvviksvägens närbutikskvarter 
till boende. Eftersom planeringsområdet syns bra till 
Sarvviksallén, har sättet för genomförande av områ-
det en stor inverkan på hur bostadsområdet ser ut. En 
lösning som passar in i omgivningen fordrar styrning av 
byggandet. Ett mål är att på området genomföra till-

räckligt effektivt byggande och mångsidig bostadspro-
duktion som passar in i det havsnära landskapet och 
på metrons influensområde. Till området hör också Es-
bovikens strandzon, där man utreder effektivering av 
byggandet.

Fastän området stöder sig på servicen i Masaby, kom-
muncentrum och Esbo, är projektet positivt med tan-
ke på utvecklingen av Sarvvik, eftersom det främjar 
placering av service på området. I områdets omedel-
bara närhet finns ett daghem, dessutom planerar man 
bygga ett inlärningscenter i Sarvvik. Sarfviks golfplan 
ligger också i projektets omedelbara närhet.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

I markanvändningen i projektet beaktas vägplanen för 
Ring III (ändring), som omfattar bl.a. två planskilda ans-
lutningar och områdets interna trafikregleringar. I den an-
hängiga delgeneralplanen för Masaby bekräftas markan-
vändningen för området.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av Masaby centrum. Effektivt byg-
gande av området baserar sig bl.a. på MBT 2019-planen 
och närheten till tåghållplatsen. Avsevärt mycket nytt bos-
tadsbyggande främjar uppfyllandet av kommunens MBT-
mål.

1

Projektets lönsamhet

Projektet är med anledning av bron för fordonstrafik över 
Sundet och den utmanande jordmånen dyrt att genomfö-
ra för kommunalteknikens del. Naturvärdena innebär ut-
maningar för hanteringen av dagvatten. Projektet ligger 
ändå i närheten av befintliga kommunaltekniska nät och 
på ett lätt tillgängligt område. Kollektivtrafikens serviceni-
vå är god på området.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat och är inte i första hand näringspolitiskt, 
även om det på området också finns hotellverksamhet 
som man också ämnar utvidga. Beslut att flytta det Geo-
detiska institutet (nuvarande Geoinformationscentralen 
FGI) till huvudstadsregionen har gjorts. Den nya markan-
vändningen skapar som mest dock endast några tiotal nya 
arbetsplatser. De nya invånarna har en positiv inverkan på 
Masaby centrum och diversifiering av tjänsterna där.

33

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

Projektets naturvärden har utretts och Natura-bedömnin-
gen av Esbovikens fågelvattenområde har gjorts upp. Na-
turområdena som innefattar skyddsvärden bevaras. Det 
torde komma begränsningar för rekreationsanvändningen 
på havsstranden genom samordnande av verksamheten 
med skötsel- och nyttjandeplanen för Esbovikens Natu-
raområde. Områdets skyddade byggnader bevaras. Des-
sutom har en del av området klassificerats som en områ-
deshelhet i kulturmiljön, vilket beaktas i planeringen av 
området. 

4
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Programmet för deltagande och bedömning för pro-
jektet behandlades i kommunaltekniska nämnden 
15.3.2018 (§ 32). Detaljplanens beredningsmaterial har 
varit framlagt 14.8 - 15.9.2017, enligt samhällstekniska 
nämndens beslut 31.5.2017 (§ 44).

Planeringsområdet ligger i Masaby tåghållplats ome-
delbara närhet och i Esbovikens strandzon. Till området 
kommer en betydande mängd ny bostadsbyggrätt, vil-
ket möjliggör hem för ett par tusen nya invånare. Mar-
kanvändningen för mötes- och kongresshotellet Majvik 
och området norr om hotellet har uppdaterats. Tack 
vare närheten till tåghållplatsen i Masaby och stamlin-
jens hållplatser inom busstrafiken är kollektivtrafikut-
budet på området mångsidigt och tack vare det är det 
motiverat med effektiv bostadsproduktion. 

I terrängen nära Sundets strandzon anvisas komplet-
terande byggande och en områdesreservering för ett 
nytt daghem. I övrigt bevaras Esbovikens strandzon 
obyggd och i projektet har beaktats naturvärden och 
Esbovikens fågelvattenområde som hör till nätverket 
Natura 2000. 

Mötes- och kongresshotellet Majvik på området syssel-
sätter flera tiotal personer. Målsättningen på lång sikt 
är att leda en kollektivtrafiktur genom området och 
göra det möjligt för kunder och anställda vid hotellet 
att uträtta ärenden genom att använda kollektivtrafik.
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Solbacka och Majvik  – projektkort för detaljplan – Kyrkslätts kommun
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

I den anhängiga delgeneralplanen för Masaby bekräftas 
det eftersträvade användningsändamålet för området. 
Dessutom har i den allmänna planen för Masabyvägen 
och i kvalitets- och miljöplanen för Masaby föreslagits åt-
gärder för utveckling av området. Båda planerna fungerar 
som underlag för planeringen av markanvändningen i pro-
jektet.  

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området och 
stärker utvecklingen av Masaby affärscentrum. På områ-
det genomförs bostadsbyggande som befrämjar genom-
förandet av kommunens MBT-mål.

1

Projektets lönsamhet

Projektet finns på en lättillgänglig plats på ett område som 
omfattas av befintliga kommunaltekniska nät. Komplet-
terande byggande av området fordrar inga särskilda åt-
gärder t.ex. i fråga om byggandet av gator. Servicenivån 
inom kollektivtrafiken är hyfsad/god på området. Masaby 
tåghållplats ligger som kortast på ca 800 m avstånd och 
som längst på ca 1,5 km avstånd från området. De närmas-
te busshållplatserna ligger i områdets omedelbara närhet. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Tomter som ska planläggas för boende på kommunägd 
mark inbringar kommunen försäljnings- eller arrendein-
komster. Kommunen äger fastigheten i kvarter 2114. Pro-
jektet har inga näringslivspolitiska inverkningar i annat fall 
än att användningsändamålet för de tre befintliga företa-
gstomterna ändras för boende. 

33

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

Projektet äventyrar inga befintliga förbindelser. Mar-
kanvändningsbehoven för den skyddade byggnaden på 
rekreationsområdet som gränsar till kvarter 2214 uppda-
teras ändå så att byggnadens skyddsbeteckning bevaras.

4
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Projektet ligger norr om Masaby affärscentrum, invid 
Masabyvägen i närheten av Masalan koulu. Målet är 
att uppdatera detaljplanen till de delar som kvarteren 
byggts och ändra dem till de delar som markanvänd-
ningen på området föråldrats eller det är motiverat att 
höja byggandets effektivitet från nuläget. 

Planändringen gäller tre kvarter med angränsande 
rekreationsområden. Syftet är att ändra de nuvarande 
företagstomterna i det nordligaste kvarteret till områ-
den för boende. I planändringen preciseras kvarterens 
gränser till Masabyvägen så att ombyggandet av vägen 
så att den motsvarar den ökande trafikmängdens be-
hov kan genomföras. I det anhängiga delgeneralpla-
neprojektet för Masaby bekräftas den eftersträvade 
markanvändningen för området. 

Området stöder sig på Masaby affärscentrum och kom-
muncentrum. Masalan koulu och de finska och svenska 
daghemmen ligger i områdets omedelbara närhet. En 
privat aktör som erbjuder idrottstjänster (LähiTapiola 
areena) ligger söder om området. Avståndet till närser-
vicen i affärscentrumet och till tåghållplatsen är som 
längst ca 1,5 km. Planerat bostadsbyggande förstärker 
utvecklingen av Masaby affärscentrum. 
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§

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

Första skedet av förbättringen av trafikarrangemangen 
på Masabyvägen (inkl. Smedsbyvägen och Sundsbergs-
vägens korsningsområden) har blivit färdigt. Kommunen 
måste dessutom främja beredskapen att bygga den plan-
skilda anslutningen för Ring III och Sundsbergsvägen, ef-
tersom okontrollerad tillväxt av Masabyområdet kan leda 
till bland annat problem med trafikfunktionen. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. I 
Nylands landskapsplan har området anvisats som bland 
annat reservområde för tätortsfunktioner. Om på området 
genomförs en betydande mängd bostadsbyggande, bef-
rämjar det genomförandet av kommunens MBT-mål. 

1

Projektets lönsamhet

Fastän de kommunaltekniska näten ligger i närheten av 
området, innebär byggandet av området en stor kostnad. 
Fordonstrafiken leds till huvudleden (Smedsbyvägen) in-
nan byggandet av Masaby ringled som planeras i delgene-
ralplanen för Masaby. 

Servicenivån inom kollektivtrafiken på området är dålig 
och bussturerna betjänar inte det nya bostadsområdet 
innan den nya ringförbindelsen enligt delgeneralplanen 
för Masaby har byggts. Tåghållplatsen ligger på ett par ki-
lometers avstånd från området. Sundsbergsvägen är den 
närmaste busshållplatsen i riktningen mot kommuncent-
rum och Helsingfors. Närskolornas beredskap att ta emot 
nya elever bör utredas, sannolikt måste en plats för ett 
nytt daghem reserveras på området.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger i huvudsak på kommunägda marker. Fas-
tän projektet inte är näringslivspolitiskt, har det då det 
fullföljs tack vare det ökande invånarantalet en positiv in-
verkan på mångsidigare tjänster i Masaby centrum. Bos-
tadstomterna som ska planläggas ger kommunen försälj-
nings- eller hyresintäkter.

33

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

Naturvärdena utreds vid planläggningen. Det skyddande 
trädbeståndet vid Masagårds åkerfält ska bevaras och på 
så sätt kan man möjliggöra ett behagligt mikroklimat på 
det nya bostadsområdet.

4
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Projektet ligger i den västra delen av Masaby tätort. Pla-
neringsområdet som ska planläggas för småhusboende 
ligger norr om Blåbärsbrinkens detaljplaneprojekt och 
Hvittorpsvägen. På området finns småhusbyggnation 
av glesbygdskaraktär, men genom kompletterande 
byggande uppstår ett personligt nytt bostadsområde. 
Avståndet mellan Masaby centrum och tåghållplatsen 
är som mest ett par kilometer. Från området ska smi-
diga trafikförbindelser byggas till Masaby centrum, 
idrottsparken och näromgivningen. Projektet förstär-
ker utvecklingen av Masaby centrum. 

I markanvändningen bör man beakta målen för ord-
nandet av trafiken och kommunaltekniken på närområ-

det. Ordnandet av kollektivtrafik till området utreds 
i samarbete med HRT. Målet med detaljplaneringen 
av Blåbärsbrinken är att placera servicebyggnation i 
korsningsområdet mellan Smedsbyvägen och Hvittor-
psvägen. Dessutom iståndsätter man i samband med 
fullföljandet av detaljplanen för Blåbärsbrinken en del 
av Hvittorpsvägen till gata med gång- och cykelförbin-
delse.

Befintliga naturvärden inventeras i planläggningsske-
det. Målet är ett nytt bostadsområde med intressant 
miljö och högklassigt byggnadssätt som gränsar till 
Masagårds åkerområden. I den anhängiga delgene-
ralplanen för Masaby bekräftas den eftersträvade mar-
kanvändningen för projektet. 
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Inledandet av projektet förutsätter planläggningsinitiativ 
av områdets markägare.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier och 
genomför markanvändningen i delgeneralplanen för Jor-
vas och Ingvalsby. 

1

Projektets lönsamhet

Ifall projektets måluppställning inte längre baserar sig på 
idéen med en utrymmeskrävande handel i första hand, och 
därmed inte på de förutspådda trafikmängderna, minskar 
de kommunaltekniska kostnaderna för projektet avsevärt 
jämfört med det nedlagda projektet, eftersom förbättrin-
gsåtgärderna i huvudledernas korsningsområde är mycket 
förmånligare. Förstås förutsätter genomförandet av pro-
jektet fortfarande avsevärt byggande av kommunaltek-
nik. Må det konstateras att transportavloppet som löper 
genom området är ett tryckavlopp på området och genom 
det kan inte ledas avloppsvatten, vilket påverkar kostna-
derna för genomförande av vattenförsörjning. 

Området ligger regionalt sett på ett väl tillgängligt område 
där servicenivån inom kollektivtrafiken är hyfsad/god även 
utan inverkan av den närliggande tåghållplatsen i Jorvas. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat och näringslivspolitiskt. Antalet nya 
arbetsplatser uppskattas bli rätt stort då området genom-
förts. Vid genomförandet har projektet en positiv inverkan 
på kommunens attraktionskraft och kommunbild. 

33

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

Projektets naturvärden har utretts. Tyngdpunkten i pla-
neringen av området ligger på genomförandet av en hö-
gklassig stadsbild.
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INGVALSPORTEN

Då planeringen inleds förenhetligas projektets mål-
sättningar med uppgjorda utvecklingsbilder. Området 
berörs av, förutom kommunens nya utvecklingsbild för 
markanvändningen, också av den regionala utvecklin-
gsbilden som uppgjordes före inledningen av delgene-
ralplanen för Sundsberg och Sarvvik, vilken också om-
fattar områdena Jorvas och Ingvalsby. 

Ingvalsportens tidigare planprojekt, som lagts ner, föl-
jde delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby: i han-
delskoncentrationen fanns affärsutrymme om så myc-
ket som 50 000 v-m2. Projektets förutspådda ökning av 
trafikmängderna förutsatte betydande förbättring av 
korsningsarrangemangen på de regionala huvudleder-
na (Västerleden och Ring III). Med anledning av det blev 
kostnaderna höga och det finns inga förutsättningar för 
projektet. Även näthandelns förutspådda utveckling 
var ofördelaktig för projektet. Med anledning av det 
som beskrivits ovan beslutade sig den för planläggnin-

gen ansvariga instansen avstå från projektet i slutet av 
år 2015.

Projektet ligger i närheten av regionala huvudleders 
korsningsområde på ett område med god nåbarhet. 
Det ligger också på en mycket synlig plats, och där-
med ska områdets stadsbildsmässiga mål ställas högt. 
Troligtvis minskar vikten av affären i måluppställnigen 
som ska uppdateras och områdets nya markanvänd-
ning kan kopplas t.ex. till datacentralen som genom-
förs på Kolabackens område samt till mångsidigare 
företagsverksamhet än tidigare och möjliggörande av 
fritidstjänster.   Projektet kopplas till de närmaste de-
taljplanerna beträffande markanvändningen och tra-
fiklösningarna.

I samband med projektet utreds behovet av ändring av 
vägplanen för Västerleden och Ring III samt kopplande 
av det regionala trafiknätet till de närliggande detal-
jplanerna. Det regionala huvudcykelvägsnätet (PÄÄ-
VE) leds genom området.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Jorvas tåghållplats funktioner och markanvändningen för 
Västra Jorvas kvarn beaktas vid planeringen av området. 

5

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.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befintli-
ga kommunaltekniska nätverken. Nybyggandet kommer 
dock att förutsätta bl.a. anläggning av ett nytt gatunät och 
vattenförsörjning, vilket innebära betydande kostnader. 
Gång- och cykelförbindelsen i riktning mot Masaby, som 
är en del av det regionala huvudnätet för cykling (PÄÄ-
VE), planeras i anslutning till projektet. Sundets bäckfåra 
är naturskyddsområde, så behandlingen av dagvatten på 
området ska göras skickligt. Området är trafikmässigt på 
en mycket lättillgänglig plats. Servicenivån inom kollekti-
vtrafiken på området är god bl.a. tack vare tåghållplatsen 
som finns i närheten. Åtgärderna för bekämpning av buller 
och vibrationer från spårtrafiken kan påverka ekonomin 
för skedet av genomförandet av projektet.  Likaså ska åt-
gärderna för bekämpning av buller från fordonstrafiken på 
Västerleden beaktas.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat och det har bara ringa näringspolitiska 
konsekvenser, men beroende på det kommande invåna-
rantalet kommer det sannolikt någon service på området. 
De nya invånarna inverkar positivt på genomförandet av 
den planerade servicen i Jorvastriangeln. Dessutom an-
vänder invånarna på området service i kommuncentrum 
och Masaby. Utvecklingen av området stärker positivt Jor-
vas stationsområdets stadsbild och ökar dess attraktions-
kraft.

33

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

På området finns inte objekt med betydande naturvärden. 

4
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Projektet ligger i Jorvas, på området mellan kustba-
nan och Sundets bäckfåra i den omdelbara närheten 
av Jorvas tåghållplats. Ändringen och utvidgningen av 
detaljplanen omfattar förutom det befintliga företa-
gsverksamhetsområdet också planeringen av markan-
vändningen norr om området. Området ligger på en 
synlig plats både till kustbanan och Västerleden. 

Målet är att i enlighet med delgeneralplanen för Jorvas 
och Ingvalsby ändra användningsändamålet för det 
nuvarande området, som planlagts som arbetsplat-
sområde men som inte bebyggts fullt ut, till stadslikt 
bostadsområde. Det är motiverat att genomföra en 
stor mängd bostadsproduktion på stationsområdet. 
Förutsättningarna för att bevara Jorvas kvarn, den enda 
skyddade byggnaden på området, utreds under projek-

tet. I första hand strävar man efter att skydda bostads-
gårdarna mot trafikbuller genom placering av nybyg-
gande och kvartersstrukturer. Bekämpning av buller 
från fordons- och spårtrafiken är en central utmaning 
vid planeringen av området. 

Området planeras så att det passar ihop med funktio-
nerna på Jorvas tåghållplats. Den förnyade hållplatsen 
blir färdig år 2021. Markanvändningen ska stöda sig på 
fungerande gång- och cykelförbindelser. Dessutom 
ska utmanande trafik- och parkeringsarrangemangen 
göras skickligt. De nya byggnadernas arkitektur och 
miljöbyggandet ska vara högklassigt. Bevarandet av 
den befintliga företagsverksamheten ska tryggas, och 
man ska vid planeringen ägna särskild uppmärksamhet 
åt det successiva byggandet av området.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Kommunen ordnade år 2011 en tomtöverlåtelsetävling 
om området Jorvastriangeln. Det vinnande förslaget upp-
gjordes av Lemminkäinen Talo Oy (år 2018 har bolaget fu-
sionerats med YIT-koncernen). Kommunen har utan fram-
gång försökt inleda förhandlingar angående utvecklingen 
av området.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Den 
fullföljer markanvändningen i delgeneralplanen för Jorvas 
och Ingvalsby. Om en betydande mängd bostadsbyggan-
de genomförs på området, befrämjar det genomförandet 
av kommunens MBT-mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som omfattas av befintli-
ga kommunaltekniska nät men byggandet av dem fordrar 
också investeringar. Till kostnaderna är t.ex. gatubygg-
nadsprojekten betydande, å andra sidan fungerar Väster-
ledens planskilda korsning klanderfritt trots den nya mar-
kanvändningen. Området är lätt tillgängligt både regionalt 
och lokalt bl.a. tack vare Västerleden och den närliggande 
tåghållplatsen i Jorvas. Projektet för förbättring av hål-
lplatsen blir färdigt år 2021. Kollektivtrafikens servicenivå 
är god på området. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Området söder om kustbanan ägs av kommunen och utve-
cklingen av det för företagsverksamhet är av mycket stor 
näringslivspolitisk betydelse: företagstomter inbringar 
kommunen antingen försäljnings- eller arrendeinkomster. 
Målet är att rikligt med nya arbetsplatser ska uppkomma 
på området. Projektet har också en positiv inverkan på 
kommunens och särskilt Jorvasområdets attraktionskraft. 
Dessutom använder områdets invånare servicen i kom-
muncentrum och Masaby.  

33

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

En arkeologisk inventering av området och en inventering 
av den byggda kulturmiljön har gjorts. I planen som utar-
betas tryggas statusen för byggnader med skyddsvärden 
och kulturmiljöhelheter. I samband med projektet drar 
man upp riktlinjer för och vid behov utvecklar Helsingfors-
regionens huvudcykelnät så att det fungerar allt bättre.

4
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JORVASTRIANGELN
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Då planeringen inleds uppgörs projektets målsättnin-
gar i enlighet med uppgjorda utvecklingsbilder. Områ-
det berörs av, förutom kommunens nya utvecklingsbild 
för markanvändningen, också av den regionala utve-
cklingsbilden som uppgjordes före inledningen av del-
generalplanen för Sundsberg och Sarvvik, vilken också 
omfattar planeringsområdet. 

Projektet gäller området mellan Västerleden (stamväg 
51) och Gamla Kustvägen, som i delgeneralplanerna för 
Jorvas och Ingvalsby har anvisats som område för cent-
rumfunktioner. I enlighet med delgeneralplanen skulle 
en betydande servicekoncentration planeras på södra 
sidan av kustbanan (affärsutrymme om 26 000 v-m2), 
och på norra sidan av banan kompletterande bostads-
byggande på åkerområdet som är en del av Gamla Kus-
tvägens kulturlandskap. Jorvas tåghållplats som finns i 
områdets omedelbara närhet förbättras och blir färdig 
år 2021.

Tillgängligheten är god till området med affärsverk-
samhet och arbetsplatser som finns  i närheten av 
Jorvasportens korsningsområde längs Västerleden 
på södra sidan av kustbanan. Placeringen på en syn-
lig plats ska genomföras i hög kvalitet med tanke på 
stadsbilden. Om vikten av affären minskar i målsätt-
ningen som uppdateras kan tyngdpunkten för den nya 
markanvändningen i området vara mångsidig företa-
gsverksamhet och fritidstjänster. Avsikten är att place-
ra tjänster för invånarna i Jorvas, såsom en närbutik, så 
att dessa lätt och smidigt kan användas av även Väster-
ledens trafikanter. Området för boende på norra sidan 
av banan kompletteras.

Under projektet undersöks bl.a. trafikarrangemangen 
på området, behandlingen av dagvatten och rutten för 
Helsingforsregionens huvudcykelnät (PÄÄVE) dras upp 
genom planeringsområdet. Verkställandet av den nya 
servicekoncentrationen förorsakar sannolikt inte smi-
dighetsproblem vid Västerledens planskilda anslutnin-
gar.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Projektet för förbättring av Jorvas tåghållplats inleds år 
2020 och blir färdigt år 2021. Flervåningshusbyggandet i 
stationsområdet kommer att placera sig i huvudsak i en-
lighet med delgeneralplanen för Jorvas och Ingvalsby på 
området mellan kustbanan och Sundet. 

5

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.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område som omfattas av de befintliga 
kommunaltekniska nätverken. Nybyggandet kommer att 
fordra bl.a. byggande av ett nytt gatunät och vattenför-
sörjning, men en del av dessa genomförs i samband med 
projektet för förbättring av Jorvas tåghållplats. Området 
är trafikmässigt på en mycket lättillgänglig plats och kol-
lektivtrafikens servicenivå är god bl.a. tack vare den när-
belägna tåghållplatsen. Eventuella åtgärder för bekämp-
ning av buller och vibrationer från spårtrafiken kan inverka 
på ekonomin i projektets genomförandeskede. Även bull-
ret från fordonstrafiken beaktas i planeringen. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger i huvudsak på privat mark, men det finns 
också kommunägda fastigheter på området. Tomter som 
planläggs för boende och genomförs på kommunägd 
mark inbringar kommunen antingen försäljnings- eller 
arrendeinkomster. Projektet har inga näringslivspolitis-
ka verkningar, fastän de nya invånarna inverkar positivt 
på genomförandet av servicen som planerats i Jorvastri-
angeln. Utvecklingen av området stärker Jorvas station-
sområdes stadsbild på ett positivt sätt och utökar dess 
attraktionskraft. 

33

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

På projektområdet finns inga objekt med betydande na-
turvärden. En arkeologisk inventering av området och en 
inventering av den byggda kulturmiljön har gjorts. Ställ-
ningen i fråga om byggnader med skyddsvärden och kul-
turmiljöhelheter tryggas i planen som utarbetas. 

4
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Projektet ligger i Jorvas på området mellan Masabyvä-
gen och kustbanan, i Jorvas tåghållplats omedelbara 
närhet. 

Målet är kompletterande byggande av ett bostad-
sområde med betydande byggnadskultur och effek-
tivare byggande av de befintliga tomterna i samklang 
med den nuvarande situationen. På området finns flera 
skyddade byggnader. Bevarandet av dem säkerställs i 
detaljplaneändringen. Med hjälp av nybyggande strä-
var man efter att skydda bl.a. gårdsområden från tra-
fikbuller. Bekämpning av buller från fordons- och spårt-
rafiken är en central utmaning i planeringen av området 

liksom även smidiga trafik- och parkeringsarrange-
mang. Dessutom bör följderna av den ökande trafik-
mängden på Masabyvägen beaktas med en tillräcklig 
utrymmesreservering för gatuområdet. 

Detaljplanen bereds så att den är förenlig med banpla-
nen för Jorvas tåghållplats, och även kopplingen till de-
taljplanerna för Jorvastriangeln och Norra Jorvas bl.a. 
med avseende på förbindelserna för gång- och cykling 
samt fordonstrafik beaktas i planeringen av markan-
vändningen. Den förnyade tåghållplatsen blir färdig år 
2021.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

I den anhängiga delgeneralplanen för Masaby bekräftas 
det eftersträvade användningsändamålet för området. 
Dessutom har i den allmänna planen för Masabyvägen och 
i kvalitets- och miljöplanen för Masaby föreslagits åtgär-
der för utveckling av området. Kommunen måste främja 
beredskapen att successivt förbättra Masabyvägen samt 
bygga den planskilda anslutningen för Ring III och Sund-
sbergsvägen, eftersom okontrollerad tillväxt av Masaby-
området kan leda till bl.a. problem med trafikfunktionen.

5

Projektets strategiska betydelse

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

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät och på ett lättillgängligt område. Å andra sidan 
förutsätter nybyggande också ny kommunalteknik på 
området, och t.ex. de offentliga yttre områdena ska på 
grund av sitt centrala läge genomföras högklassigt. 

Servicenivån inom kollektivtrafiken är god på området, 
vilket förutsätter ordnande av infartsparkering. Bullerbe-
kämpningsåtgärderna och den eventuella vibrationsef-
fekten som förorsakas av järnvägen inverkar på byggnad-
skostnaderna. Man bekämpar buller i första hand genom 
att placera byggnaderna så att de förhindrar att bullret når 
gårdsområdena.

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger till betydande delar på kommunens områ-
de. Fastän projektet i första hand inte är näringslivspoli-
tiskt, har det då det fullföljs tack vare det ökande invåna-
rantalet en positiv inverkan på mångsidigare tjänster i 
Masaby centrum. Det uppstår sannolikt några nya arbet-
splatser om affärs- och servicelokaler genomförs i stenföt-
terna till flervåningshusen invid Masabyvägen.

33

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

Projektets naturvärden har utretts. Tyngdpunkten i plane-
ringen ligger på genomförandet av en högklassig stadsbild 
och bevarandet av den befintliga skyddade byggnaden.

4

95 96

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet ligger i Masaby centrum på området mellan 
Masabyvägen och kustbanan, norr om järnvägsstatio-
nen. Planändringen omfattar utöver det obebyggda 
parkområdet också två kvarter. Förnyandet av markan-
vändningen styrs av bl.a. Utvecklingsbild för Masaby och 
Bobäck 2040 – En stad nära naturen och kvalitets- och 
miljöplanen för Masaby. Likaså beaktas principerna för 
utvecklingsbilden för markanvändningen i kommunen 
vid planeringen.

Den betydande nya bostadsproduktionen ligger i den 
omedelbara närheten av den fungerande omstigningsp-
latsen inom kollektivtrafik som ska utvecklas på områ-
det, dvs. området som ska utvecklas till resecenter. I 
stenfötterna till flervåningshusen invid Masabyvägen 
planläggs affärs- och servicelokaler. Så erbjuder sig en 
smidig vardag för invånarna och områdets användare.

Byggandet på en central och synlig plats i stadsbilden 
ska vara högklassigt både med tanke på arkitekturen 
och med tanke på miljöbyggandet. Markanvändnin-
gsprinciperna i detaljplanen för Tinaparken väster om 
Masabyvägen ska beaktas vid ordnandet av trafiken på 
området och i kvartersstrukturen. 

Trafikens smidighet och trafikbullret ställer krav på pla-
neringen. Gång- och cykelförbindelsen mellan Bobäck 
och Jorvas, som också fungerar som ett regionalt hu-
vudled (PÄÄVE), dras upp genom området i närheten 
av järnvägen. Trygga och smidiga förbindelser ska ord-
nas till området från närområdet.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Utvecklingen av Veikkola invid Åboleden berörs också 
av banprojektet ESA. Innan banprojektet genomförs bör 
kommunen främja förbättringen av den nuvarande plan-
skilda anslutningen i Veikkola vid Åboleden. Kommunen 
bör främja även byggandet av Åboledens regionala huvu-
dförbindelse (PÄÄVE) från Veikkola i riktning mot Esbo.  

På lång sikt bör man utarbeta en delgeneralplan för Veik-
kola och norra Kyrkslätt, eftersom det med anledning av 
tillväxtpotentialen i de befintliga detaljplanerna har varit 
en utmaning att förutspå tillväxten i Veikkola. 

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. På 
området genomförs en betydande mängd bostadsbyg-
gande, vilket befrämjar uppfyllandet av kommunens MBT-
mål.  

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger i kommunaltekniska nätverks omedelba-
ra närhet. Invid Eriksgårdsvägen ska man bygga en gång- 
och cykelled. Skolornas och daghemmens beredskap att 
ta emot nya barn bör utredas.

Servicenivån inom kollektivtrafiken bland annat till hu-
vudstadsregionen är god i Veikkola affärscentrum. Dess 
busshållplatser ligger på gångavstånd med undantag av 
projektets sydligaste områden. Servicenivån för regul-
järbussarna som trafikerar på Eriksgårdsvägen och Lap-
pbölevägen är svag. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger delvis på kommunägd mark där de tomter 
som ska planläggas för boende och eventuellt för företa-
gsverksamhet inbringar kommunen antingen försäljnings- 
eller arrendeinkomster. De näringspolitiska konsekvenser-
na är små, tjänsterna i affärscentrum kommer för all del att 
bli mångsidigare tack vare nya invånare. Området stöder 
sig på tjänsterna i affärscentrum.

33

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

Natur- och kulturhistoriskt värdefulla objekt inventeras. 
I planen som utarbetas tryggas statusen för byggnader 
med skyddsvärden och kulturmiljöhelheter, liksom också 
naturskyddsområden. Samma gäller viktiga perspektiv 
och särdrag i landskapet.

4

NORRA KYRKSLÄTT

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN
ERIKSGÅRD

§

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet ligger söder om Veikkola affärscentrum på 
området mellan Eriksgård och Lappbölevägen. Områ-
det hör i första hand till kommunens arvegods Eriks-
gård och omfattar likväl också flera markägares områ-
den. Randområdena vid skogarna och åkrarna på det 
vidsträckta herrgårdsområdet planläggs för småhus-
betonat boende i enlighet med Kyrkslätts generalplan 
2020 och En blick in i framtiden – utvecklingsbild för 
markanvändningen i Kyrkslätt 2040 och 2060. 

Landskapmässigt betydande åkerfält och utsikter samt 
naturskyddsområden bevaras liksom också de bety-
dande gårdarna Eriksgård och Navala med närområ-
den. Kulturhistoriskt betydande byggnader skyddas. 
Sommarteaterns verksamhetsförutsättningar tryggas. 
Likaså de nuvarande rekreationsförbindelserna och 
områdena med betydande naturvärden bevaras.

På det nya bostadsområdet är det möjligt att bygga 
en betydande mängd egnahemshus, men i bostads-
produktionen möjliggör man också andra lösningar. I 
områdets norra del, i riktning mot affärscentrum ska 
byggnadseffektiviteten vara naturlig men högre än på 
det övriga området. Området ligger på gångavstånd 
från Veikkola affärscentrum där närservicen koncent-
rerats. Med andra ord ligger skolor, daghem och livs-
medelsbutiker i det nya bostadsområdets omedelbara 
närhet.

Målet är att på det i hög grad sedan tidigare obebyg-
gda området etappvis bygga ett tämligen vidsträckt 
småhusområde som ansluter naturligt till nuvarande 
och nya trafikförbindelser. Rekreationszonerna funge-
rar samtidigt som skydd för den befintliga bosättnin-
gen. Målet är att från affärscentrum och idrottsparken 
bilda en rekreationszon med trafikförbindelser till bos-
tadsområdet och vidare i riktning mot Haapajärvi och 
andra bebyggda områden. 
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

I samband med projektet, innan planläggningen inleds, 
bör man göra upp en utredning om behovet av kommer-
siella tjänster i Veikkola ur ett framtidsperspektiv på så sätt 
man beaktar områdets befolkningstillväxt och köpkraft.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Om 
projektet innefattar boende, främjar det uppnåendet av 
kommunens MBT-mål, om än volymen bostadsbyggande 
i projektet kan vara liten. Området ligger på ungefär en ki-
lometers avstånd från den planerade tågstationen i Veik-
kola, som blir verklighet om ESA-banan byggs. 

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät, vilket är till förmån för inledandet av projektet. 
Dessutom ligger i dess närhet både infartsparkeringsplat-
ser för fordon och busshållplatser med förbindelser bland 
annat i riktning mot Helsingfors. Kollektivtrafikens ser-
vicenivå är god på området. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger på en privat markägares område. Närin-
gspolitiskt sett är projektet betydande, eftersom i förs-
ta hand kommersiella tjänster planeras i kvarteret. Vid 
genomförandet har projektet en positiv inverkan på Veik-
kolas attraktionskraft.

33

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

På området förekommer enligt utredningar inga naturvär-
den.

4
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§

NORRA KYRKSLÄTT

KYRKSLÄTTS KOMMUN

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet ligger i närheten av Veikkola centrum, på Veik-
kola industriområde i kvarter 126 som är obebyggt. Tra-
fikmässigt sett ligger det på en plats med god nåbarhet 
på en både central och synlig plats i närheten av kors-
ningsområdet mellan Åbovägen och Veikkolavägen. 

I kvarteret som ligger på en med tanke på stadsbilden 
viktig plats planerar man affärsbyggande, vilket krä-
ver bland annat planering av trafiken. Mest sannolikt 
fordrar fordonstrafiken som leds till kvarteret en ny ans-
lutning på Åbovägen och byggande av en ny gata som 
leds genom kvarteret, så att körningen till kvarteret 
sker längs Industrivägen. Funktionellt sett ligger pro-
jektet något vid sidan om av nuvarande Veikkola cent-

rum, så kvaliteten på affärsverksamheten som placeras 
på området bör utredas innan planläggningen inleds.

Västra delen av kvarteret har länge varit obebyggd. 
Då planeringsobjektet ligger vid huvudinfartsleden till 
Veikkola bör nybyggnadens arkitektur vara högklassig, 
eftersom den skapar en uppfattning av Veikkola cent-
rum.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Genomförande av ett nytt arbetsplatsområde förorsa-
kar enligt de preliminära utredningarna inte smidighets-
problem i Åboledens planskilda anslutning som ska förny-
as. Funktionsgranskningen har utarbetats i samband med 
den allmänna planeringen av ESA-banan och vid uppgö-
randet av delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra 
Kyrkslätt.  Ändring av anslutningens vägplan kan godkän-
nas när detaljplanen har vunnit laga kraft. Kommunen ska 
främja genomförande av anslutningens förbättringsåt-
gärder.

Kommunen ska genom sitt agerande främja genomföran-
det av hållplatsen för närtågstrafik i Veikkola i planen för 
ESA-banan.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. 
Området ligger vid den planerade ESA-banan och ungefär 
i närheten till den nya tåghållplatsen. 

1

Projektets lönsamhet

Området ligger i närheten till de befintliga kommunal-
tekniska näten, men genomförande av dem kommer att 
förutsätta investeringar. Den mest betydande kostnaden 
förorsakas av förbättringsåtgärderna på Åboledens plan-
skilda anslutning, och en ändring av vägplanen som gäller 
den är anhängig (situationen våren 2020), men väntar på 
att avgörandena gällande delgeneralplanen för trafikkorri-
doren i norra Kyrkslätt har bekräftats. Den kan godkännas 
när Veikkolaportens detaljplan har vunnit laga kraft.  

Området är lättillgängligt efter genomförandet av för-
bättringsåtgärderna på Åboledens planskilda anslutning. 
Innan området tas i bruk ska de förnyade trafikarrange-
mangen av Åboledens planskilda anslutning vara färdiga. 
Anslutningen planeras så att fjärrtrafikens busshållplatser-
na kan genomföras dit. Kollektivtrafikens servicenivå är 
god på området. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger förutom Åboledens landsvägsområde 
på kommunägd mark. Det är betydande med tanke på 
näringspolitiken, eftersom det kan uppstå många nya ar-
betsplatser när nya företag koncentreras på området. Vid 
genomförandet har projektet en positiv inverkan på Veik-
kolas attraktionskraft.

33

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

Områdets naturvärden har utretts.

44
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havainnekuva/viistoilmakuva

Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet har godkänts i samhällstekniska nämnden 19.9.2013 
(§ 69). Området ligger norr om Veikkola tätort och om-
fattar Åboledens planskilda anslutning samt området 
norr om den. ESA-banans (den planerade direktbanan 
Esbo–salo, som också är känd som Västbanan och den 
snabba tågförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo) 
linje har planerats så att den löper norr om Veikkola-
portens företagsområde, och man ska sträva efter att 
vid planeringen förutse eventuella konsekvenser av an-
läggningen av banan för markanvändningen.

Den eftersträvade markanvändningen baserar sig på 
Kyrkslätts generalplan 2020 som möjliggör bl.a. place-
ring av företagsverksamhet på området. Markanvänd-
ningen som ska anvisas i den anhängiga delgeneralpla-
nen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt ska också 
möjliggöra genomförandet av detaljplanen. Arrange-
mang i anslutning till Åboledens planskilda anslutning 

ska också förnyas innan det nya arbetsplatsområdet kan 
tas i bruk. På området reserveras platser för service- och 
brandstation. I anslutning till servicestationen får man 
placera butiks- och näringsutrymmen. Likaså får man 
bygga lite affärsutrymme på de nya företagstomterna.

Utkastet till Veikkolaportens detaljplan var framlagt i slu-
tet av år 2014 (st 23.10.2014, § 63). Där hade man anvisat 
byggrätt för företagsverksamhet ca 35 000 v-m2 inklusi-
ve bränsledistributions- och brandstationens utrymmes-
behov. År 2016 inledde kommunen och NTM-centralen 
ett projekt för ändring av vägplanen för den planskilda 
anslutningen i Veikkola. NTM-centralen gav i början av 
år 2018 en principlösning som gäller ändringsprojektet. 
Ändringen av vägplanen utarbetas enligt principlösnin-
gen, och när den blivit färdig färdigställs planförslaget 
för beslutsfattande. Ändringen av vägplanen och föran-
det av planprojektet vidare har väntat på att avgörande-
na gällande delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra 
Kyrkslätt framskrider. Beredningsmaterialet till delgene-
ralplanen har varit framlagt sommaren 2020.
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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Genomförandet av projektet förutsätter att delgene-
ralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt har vunnit 
laga kraft. På grund av framskridandet av projektet vore 
det mycket positivt om man fick med så många markäga-
re invid Hauklampivägen som möjligt med i projektet.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet genomför kommunens strategier när delgene-
ralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt, som alltså 
möjliggör småhusbyggande på området, har vunnit laga 
kraft. Den eftersträvade markanvändningen är för tillfället 
förenlig varken med Kyrkslätts delgeneralplan 2020, med 
Nylands landskapsplan eller med principerna i Helsing-
forsregionens markanvändningsplan 2050. Med undantag 
för vattenområdet (W) har området i sin helhet anvisats i 
Kyrkslätts generalplan 2020 som jord- och skogsbruksdo-
minerat område (M) eller jord- och skogsbruksdominerat 
område med behov att styra friluftslivet och/eller miljövär-
den (MU). I kommunen har inga detaljplaner gjorts upp för 
dylika bostadsområden som är separata från tätortsstruk-
turen.

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger utanför de befintliga kommunaltekniska 
nätverken. Anläggningen av gatuförbindelsen och vatten-
försörjningen enligt kvalitetskraven på kommunalteknik 
förutsätter avsevärda kommunaltekniska investeringar, 
och markägarna har ansvaret att genomföra dem.

Som längst är det ungefär en kilometer till den närmaste 
busshållplatsen, och kollektivtrafikens servicenivå är dålig. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet är privat och har inga näringslivspolitiska effek-
ter.

33

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

För det sydligaste området i projektet har man gjort upp 
en naturutredning som kan utnyttjas i projektet. För ett 
område som ska utvidgas ska man göra upp de naturut-
redningar som behövs. 

På en del av planeringsområdet har på ansökan av markä-
garen med Nylands NTM-centrals beslut 30.6.2015 grun-
dats ett skyddsområde i enlighet med verksamhetspro-
gram för mångformighet i södra Finlands skogar METSO. 
Planeringsområdet ansluter sig i den östra delen till en mer 
omfattande natur- och rekreationsområdeshelhet.

4
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§

NORRA KYRKSLÄTT

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet kan genomföras när markanvändningen på 
området i delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra 
Kyrkslätt anvisas som småhusdominerat område som 
ska planläggas. En del av projekten var anhängiga åren 
2016–2018, tills kommunfullmäktige beslutade lägga 
ner projektet (9.4.2018, § 24). I princip borde området 
som ska planläggas vara betydligt mer omfattande än 
det nedlagda projektet. Eftersom det är fråga om ett 
projekt som ska inledas på nytt förutsätter det nya avtal 
om inledande av planläggning med de instanser som vill 
delta i projektet. 

Projektet ligger i den norra delen av kommunen öster 
om tätorten Veikkola, i omedelbar närhet av gränsen 
till Esbo, och omfattar området cirka en halv kilome-
ter söderut från Åbovägen (regionsväg 110) väster om 
Hauklampi. Området är privatägt och till största delen 

obebyggt: på området finns en skogsväg och några 
fritidsbyggnader invid Hauklampivägen. På området 
kan anläggas högst cirka 50 nya egnahemshustomter. 
De närmaste kommunala och kommersiella tjänsterna 
ligger i Veikkola centrum. På Åbovägen går busstrafik 
regelbundet.

I delgeneralplanen för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt 
anvisas småhusbyggande som markanvändning. På 
området gäller för tillfället Kyrkslätts generalplan 2020 
där områdets markanvändning har till stor del anvisats 
som jord- och skogsbruksdominerat område. Hauk-
lampi har anvisats som vattenområde. 

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Utdrag av planläggnings 
situation i närhetenPreliminär avgränsning Flygbild

BEDÖMNING AV 
PROJEKTETS BETYDELSE

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

Innan utarbetandet av detaljplanen utreder kommunen 
de offentliga tjänsterna som ska placeras i kvarteret.

5

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. Det 
främjar uppnåendet av kommunens MBT-mål, om än voly-
men bostadsbyggande i projektet kan vara liten. Området 
ligger på en dryg kilometers avstånd från den planerade 
tågstationen i Veikkola, som blir verklighet om ESA-banan 
byggs. 

1

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på område med befintliga kommunaltek-
niska nät, vilket är till förmån för inledandet av projektet. 
Dessutom ligger i dess närhet både infartsparkeringsplat-
ser för fordon och busshållplatser med förbindelser bland 
annat i riktning mot Helsingfors. Kollektivtrafikens ser-
vicenivå är god på området. 

2

Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger på kommunägd mark i Veikkola centrum. 
Näringspolitiskt sett är projektet betydande, eftersom of-
fentliga och kommersiella tjänster planeras i kvarteret. Vid 
genomförandet har projektet en positiv inverkan på Veik-
kolas attraktionskraft.

33

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

På området förekommer enligt utredningar inga naturvär-
den. .  

4

€

VEIKKOLA, 
KVARTER 40 

NORRA KYRKSLÄTT

KYRKSLÄTTS KOMMUN

PROJEKTKORT FÖR DETALJPLAN

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektet ligger i Veikkola centrum i kvarter 40 som är 
obebyggt. Det ligger på en central och synlig plats vid 
Veikkola torg och närbelägna Koskisparken. Söder om 
kvarteret finns ett verksamt daghem. Innan detaljpla-
nen inleds i kommunen fattar man beslut om offentliga 
tjänster som eventuellt placeras i byggnaden.

I kvarteret som ligger på en med tanke på stadsbilden 
viktig plats planerar man placera bland annat ett bib-
liotek, hälsotjänster och boende för seniorer. Placerin-
gen av ovan nämnda verksamheter i Veikkola centrum 
på ett område med god nåbarhet är motiverad med 
tanke på funktionen. I Veikkola har beredskapen i fråga 
om boendemöjligheter för seniorer inte varit tillräcklig i 

en situation när antalet beräknas öka kännbart de när-
maste åren. Alternativt kan man i den nya byggnaden 
placera affärer och vanligt boende i stenfotsvåningen.

Kvarteret har länge varit obebyggt och det har tidigare 
planerats komma i användning av välfärdscentralen. 
Med tanke på stadsbilden vore det önskvärt att byg-
ga kvarteret med det snaraste eftersom torget med 
näromgivning i och med husbyggandet skulle få en ny 
karaktär och Veikkola centrum efterlängtad ny verk-
samhet. Den nya byggnaden bör få en högklassig ar-
kitektur.

PLANERINGSSITUATION

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020 

Utdrag ur aktuella detaljplaner
Preliminär avgränsning Flygbild

BEDÖMNING AV 
PROJEKTETS BETYDELSE

BESKRIVNING AV PROJEKTET
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