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

I utkastet till delgeneralplanen för Kommuncentrum, 
etapp 2 (st 19.11.2015, § 78) framgår den eftersträvade 
markanvändningen för området. Det var framlagt i 
början av år 2016. På området planeras ett nytt små-
husdominerat bostadsområde för över 500 invånare. 
Nybyggandet placeras främst på ett område som ägs 
av kommunen.

Ordnandet av trafi k och ordnandet av smidiga trafi kför-
bindelser till Volsvägen och dess busshållplatser ligger 
i centrum för planeringen av området. Meiko naturs-

kyddsområde besöks årligen av ca 17 000 besökare 
(uppgift enligt Forststyrelsen år 2013) och målet är att få 
allt fl er besökare och kommande invånare att använda 
busstrafi k. Det planerade bostadsområdets nåbarhet 
är en utmaning för fordons- och kollektivtrafi ken, efter-
som en vägförbindelse norr om kommuncentrum från 
Meiko i riktning mot Jorvas och vidare till Västerleden 
(stamväg 51) 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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Projektets strategiska betydelse

I delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2, anvi-
sas markanvändningen för området. Om på området 
genomförs en betydande mängd bostadsbyggande, bef-
rämjar det genomförandet av kommunens MBT-avtal.    

Projektets lönsamhet

Projektet är utmanande med tanke på nåbarheten, 
eftersom till exempel fordonsförbindelsen till Västerle-
den för närvarande går genom Kyrkslätts aff ärscentrum. 
Visserligen har i utkastet till delgeneralplanen för Kom-
muncentrum, etapp 2, anvisats en smidigare fordons-
förbindelse som ansluter till den s.k. ringförbindelsen i 
delgeneralplanen för Kommuncentrum, etapp 2. Ring-
förbindelsen leder i framtiden trafi ken från Kvarnby i rik-
tning mot Jorvas och vidare till Västerleden (stamväg 51). 

De kommunaltekniska näten ligger i närheten av områ-
det. Ställvis p.g.a. terrängförhållandena fordrar bl.a. 
gatubyggandet planering av hög kvalitet. Kollektivtra-
fi kens servicenivå är måttlig/svag. Busshållplatserna vid 
Volsvägen ligger på gångavstånd.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet befi nner sig delvis på kommunägd mark där de 
tomter som anläggs och som ska planläggas för boende 
inbringar kommunen försäljnings- eller arrendeinkoms-
ter.
Projektet är inte näringslivspolitiskt med undantag av 
det eventuella byggandet av Meiko naturcentrum. Nya
invånare inverkar ändå positivt på mångsidigare service i 
Kyrkslätts aff ärscentrum.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

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 
rekreationsförbindelser förbättras särskilt i riktning mot 
Meiko naturskyddsområde. De utökar avsevärt rekrea-
tionstjänsterna på området och för invånarna som bor i 
näromgivningen.

En arkeologisk inventering av området och en invente-
ring av den byggda kulturmiljön har gjorts. Ställningen 
i fråga om byggnader med skyddsvärden och kulturmil-
jöhelheter tryggas i planen som utarbetas. Dessutom 
kommer på området att placeras bl.a. en lekplats som 
betjänar invånarna. 
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