
€

Mellersta Kyrkslätt

havainnekuva/viistoilmakuva

Projektets program för deltagande och bedömning 
behandlades i samhällstekniska nämnden 14.12.2017 (§ 
75). Planförändringen som ligger i Kyrkslätts aff ärscent-
rum gäller förutom idrottsparken även den planerade 
platsen för den nya gymnasiebyggnaden som ligger 
bredvid kyrkan och Prostparken samt bostadskvar-
ter väster om Gesterbyvägen, på vilka det ligger även 
byggnader som ska skyddas. Planen för bostadskvarter 
uppdateras bl.a. med avseende på  planbeteckningar. 

Området gränsar sig i norr till området för den kom-
mande välfärdscentralen, Kyrkotorget, biblioteket och 
Prostparken i väst. Vid Gamla kustvägen i syd och vid 
Jolkbyån i öst. 

I idrottsparken justeras planen med avseende på de 
avhängiga projekten samt smidig anslutning av rut-

terna till Jokirinteen oppimiskeskus. Också utvidgnin-
gen av simhallen beaktas då planen upprättas. Kyrkan 
och dess omgivning förblir viktiga i stadsbilden och 
deras skyddsvärden bevaras. 

Vid förnyad markanvändning tas de nödvändiga trafi -
karrangemangen och utvecklingsbehoven av idrotts-
parken i beaktande och en plats för det nya fi nsk- och 
svenskspråkiga gymnasiet reserveras på norra sidan 
av kyrkan. Om det nya gymnasiet verkställs kommer 
eleverna att ge liv åt aff ärscentret. Man strävar efter 
att göra parkeringslösningarna för den nya välfärds- 
och inlärningscentralen samt simhallen smidiga bl.a. 
genom att utnyttja möjligheten till turvis parkering.
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Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kommuncentrum delgeneralplan,
etapp 1.

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Trafi karrangemangen på Kyrkslättsvägen, Gesterbyvä-
gen och Överbyvägen förbättrar trafi kens funktionali-
tet i hela kommuncentret. Kommunen ska genom sina
åtgärder befrämja verkställandet av det ovannämnda 
projektet.

Enligt kommunens riktlinje placeras kulturtjänsterna i 
den nya fi nsk- och svenskspråkiga gymnasiebyggnaden 
som ska byggas norr om kyrkan.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
och tryggar bl.a. att idrotts- och rekreationstjänsterna 
för invånarna i kommuncentret samt andra Kyrkslättsbor 
bevaras och att det är möjligt att utveckla dem. 

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett område som omfattas av befi nt-
liga kommunaltekniska nät men ett eventuellt behov av 
att sanera näten ska tas i beaktande. 

Områdets tillgänglighet är god, för t.ex. kollektivtrafi -
kens servicenivå är god på området bl.a. tack vare det 
närbelägna stamnätet för busstrafi ken. Trafi karrange-
mangen i området ska planeras så att de svarar på fram-
tidens utmaningar. Till följd av ovanstående är projektets 
inverkningar på aff ärscentrets trafi karrangemang bety-
dande och de ska utredas i anslutning till detaljplanerin-
gen.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet ligger i stor utsträckning på områden som ägs 
av kommunen. Då de nya trafi karrangemangen blir verk-
lighet har de en positiv inverkan på Kyrkslätts aff ärscent-
rums attraktionskraft och kommunbild. Näringspolitiskt 
är projektet också positivt idrottsparksprojekten frams-
krider.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

I planeringen ska särskild vikt läggas vid byggnadernas 
och miljöbyggandets kvalitet och den stadsbild som 
utformas. De befi ntliga gatu- och trafi kförbindelserna 
blir kvar på nuvarande platser. 

Bedömning av projektets betydelse
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