
Utveckling av kommuncentrum omfattar förny-
ad markanvändning för Kyrkslätts aff ärscentrum 
och dess omgivning. I planeringen beaktar man
tillräckliga områdesreserveringar framför allt 
beträff ande boende, rekreation, handel och ar-
betsplatser samt utveckling av trafi k- och parke-
ringssystem, beredskap för mångsidigare tjänster 
samt stegvis framskridande detaljplanering och
kommunaltekniskt byggande som genomförs till 
följd av detta. Projektets uppdaterade program 
för deltagande och bedömning behandlades i 
kommunaltekniska nämnden 14.6.2018 (§ 80). 
Området anknyter sig med tanke på markan-
vändningen till delgeneralplanen för kommun-
centrum, etapp 1, som vann laga kraft 2010.

Delgeneralplanen för kommuncentrum, etapp 
2, som upprättas för att vinna laga kraft, stöder 
utvecklingen av kommuncentrum genom att
man reserverar områden särskilt för boende men 
också genomförande av arbetsplatser på områ-
det. Området omfattar ca 11,5 km² och dess in-
vånarantal är ca 1400 (år 2018). En god livsmiljö, 
bevarande av närheten till naturen och markan-
vändningens förmånlighet är centrala planerin-
gsmål. I målsättningsuppställningen skapar man 
förutsättningar bl.a. för inledande av detaljplane-
ring av Kvarnby och Ytterkurks småhusområden. 
Områdets naturvärden, skyddsobjekt och loka-
la särdrag konstateras i delgeneralplanen, också 
åkrarna bevaras sannolikt i huvudsak för odling. 

Ändring av fritidsbosättningen vid Humaljärvi till 
åretruntboende undersöks. Invånarantalet upp-
går sannolikt till 3000–3500, dock kan den slutliga 
planen göra ett betydligt större invånarantal mö-
jligt.

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.

Markanvändning och trafi karrangemang som 
förenhetligar samhällsstrukturen planeras med 
en precision som delgeneralplanen förutsätter. 
Genom planering får man kännedom bl.a. om 
kostnaderna för genomförande av områdets kom-
munalteknik och byggbarhet i etapper. Då plane-
ringen framskrider preciseras bl.a. markanvänd-
ningen för det område som i landskapsplanen 
betecknats som område i behov av grönförbindel-
se. Den nya markanvändningens konsekvenser 
för Meiko naturskyddsområde bedöms. 

På planeringsområdet fi nns ett detaljplanepro-
jekt som namngivits Kvarntorpet. Det är motive-
rat att anhängiggöra planeringen först då delge-
neralplanen vunnit laga kraft.
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Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för Kommuncentrum, etapp 2 delgeneralplan

Den uppdaterade utvecklingsbilden för kommuncentret go-
dkändes vintern 2016. Den gäller att område som är avsevärt 
större än delgeneralplanen och där tas de utredningar och pla-
ner som olika instanser upprättat i beaktande.

På basis av den respons man erhåller på delgeneralplaneutkas-
tet (samhällstekniska nämnden 19.11.2015 § 78) upprättas de 
s.k. planläggarens bemötanden då planförslaget bereds. Innan 
dess går man igenom responsen tillsammans med de myndig-
hetsinstanser som styr planläggningen och vid behov de ins-
tanser som givit responsen. Man gör de behövliga ändringarna 
i plankartan, och de påverkas av bl.a. ytterligare utredningar 
och allmänna planer såsom den planekonomiska utredningen, 
Natura-bedömningen, utredningen om översvämning av områ-
dets vattendrag samt de allmänna planerna för de kommunal-
tekniska nätverken och behandlingen av dagvatten.
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