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Projektet ligger på cirka 2,5 kilometers avstånd från 
kommuncentrum österut, söder om Västerleden (stam-
väg 51). Områdets norra del ligger på promenadavs-
tånd från Tolls tåghållplats. Projektets eftersträvade 
kompletterande byggande stöder utvecklingen av Tolls 
stationsområde.

Området är för närvarande rätt tätt bebyggt glesbygd-
sområde och Kyrkslätts vatten har övertagit vattenan-
delslagets nätverk. Nätet har planerats så att områdets 
kompletterande byggande är möjligt, men nätets kapa-
citet måste utredas i samband med planläggningen. 
Under planeringen utreds också behovet av utvidgning, 
i synnerhet då planeringsområdet utöver Hjortlandets 
idrottscenter dessutom omfattar Drusibackens södra 
områden. I projektet beaktas också möjligheten att 
eventuellt göra Hjortlandets idrottstjänster mångsidi-
gare.

Trafi kbullret från Västerleden ställer begränsningar för 
bostadsbyggandet i närheten av motorvägen. Genom 
området går en fordonsförbindelse från Obbnäsvägen 
till Hjortlandets rekreationstjänster. Allmänna planer 
för kommunalteknik utarbetas i samband med plan-
läggningen.

Området stödjer sig på servicen i kommuncentrum och 
i Tolls. Laajakallion koulu för de lägre årskurserna inom 
den grundläggande utbildningen samt Laajakallion 
päiväkoti ligger på Tolls stationsområde, vars närbutik 
öppnade i slutet av år 2016.
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Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det. Den förverkligar markanvändningsprinciperna i 
Kyrkslätts generalplan 2020 och med anledning av vat-
tenandelslaget som bildats på området är det motiverat 
att göra upp en detaljplan. Kompletterande byggande 
av området befrämjar genomförandet av kommunens 
MBT-avtal.

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på ett lättillgängligt område och omfat-
tas i huvudsak av kommunaltekniska nät. Ställvis p.g.a. 
terrängförhållandena fordrar bl.a. gatubyggandet plane-
ring av hög kvalitet. Om Västerledens bullerskydd måste 
förbättras, har det en klar inverkan på kostnaderna för 
byggande av kommunalteknik på området. Det plane-
rade kompletterande byggandet av området fordrar 
utvidgning av vattenförsörjningsnätet. Även i övrigt kan 
genomförandet av detaljplanen öka de kommunaltek-
niska investeringarna synnerligen ansenligt.

Servicenivån inom kollektivtrafi ken är god på området. 
Tolls tåghållplats och busshållplatserna på Västerleden 
ligger på gångavstånd. I anslutning till båda har bilplat-
ser som betjänar infartstrafi ken anlagts.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet befi nner sig delvis på kommunägd mark där 
tomten / de tomter som anläggs och som ska planläg-
gas för boende inbringar kommunen försäljnings- eller 
arrendeinkomster.

Projektet är inte näringslivspolitiskt. Nya invånare inver-
kar ändå positivt på mångsidigare service i kommunen.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Projektets naturvärden utreds och betydande objekt 
anvisas som objekt som ska skyddas. Rekreationsförbin-
delserna på området förbättras och på området reserve-
ras på ett centralt område plats för rekreation och där 
placeras en lekplats.

Bedömning av projektets betydelse
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