
Det uppdaterade programmet för deltagande 
och bedömning av Kylmälä delgeneralplan 
har behandlats i kommunaltekniska nämnden 
14.6.2018 (§ XX). Kylmälä ligger i kommunens 
norra del mellan Veikkola tätort och Evitskogs by. 
Planeringsområdet är ca 15 km2 och där bor ca 
700 invånare (situation år 2018). En avsevärd 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 fi nns många små fastigheter, och markä-
goförhållandena på området är väldigt splittrade. 
Det fi nns 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 trafi ksäkerheten 
och man förbereder sig på en ökning av områdets 
servicebehov. Dessa innebär bl.a. ordnande av 
centraliserad vattenförsörjning och anvisande av 
områden för service. 

Fritidsbostädernas stora andel av byggnadsbes-
tåndet är en särkskild utmaning på hela delgene-
ralplaneområdet, men speciellt i den östra delen. 
De omfattar ungefär hälften av byggplatserna. 
Att ändra fritidsbostäder till året runt-bostäder 
(ändringarna av användningsändamålet) skulle 
öka användningsgraden av fastigheterna och 
medföra tilläggsbyggande på området, men sak-
naden av vattenförsörjning och underdimensio-
nerat och till sitt skick dåligt trafi knät kan med-
föra utmaningar för avsevärd ökning av boendet. 
Dessutom är vattenförsörjningen på hela plane-
ringsområdet beroende av de fastighetsspecifi ka 
lösningarna. 
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Situation för landsskapsplanen
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I Nylands landskapsplaner har anvisats by-objektsbeteck-
ning, naturskyddsområde och förbindelseväg i Kylmälä. Till 
områdets nordöstra del hör en del av Haapajärvi kulturland-
skapsområde och i norra delen ligger också ett grundvat-
tenområde samt riktgivande linje för transportavlopp. En 
stor del av planområdet är dock s.k. vitt område som inte 
anvisats särskild markanvändning. 

På området är detaljplanerna för Sjökulla inlärningscenter 
och Lugnet. Planutkastet behandlades av samhällstekniska 
nämnden 25.3.2010 (§ 22). Planförslaget var framlagt hösten 
2016 (kst 1.6.2015, § 195). Efter detta har det stiftats lagfö-
rändringar som förutsätter ett uppgörande av ett reviderat 
förslag. Planläggarens bemötanden görs på basis av respon-
sen då det reviderade förslaget uppgörs för beslutsfattande.
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