
Området anknyter med tanke på markanvändnin-
gen till delgeneralplanen för Kommuncentrum, 
etapp 1, som vann laga kraft 2010. I delgeneralpla-
nen för Kommuncentrum, etapp 2, som utarbetas 
för att vinna laga kraft, avgörs riktlinjerna för ut-
vecklingen av närområdet norr om kommuncent-
rum. På det här sättet stöder man utvecklingen av 
kommuncentrum. 

Målet med planeringen är bland annat att styra 
nytt byggande till med tanke på samhällsstruktu-
ren lönsamma områden, tryggande av det ekolo-
giska nätverket och andra skyddsvärden samt ut-
veckling av vägnätet. En god livsmiljö, bevarande 
av närheten till naturen och markanvändningens 
förmånlighet är centrala planeringsmål. I plane-
ringen beaktas detaljplaneringen som framskri-
der i skeden och byggandet av kommunalteknik 
till följd av den.

I delgeneralplanen skapar man förutsättnin-
gar bland annat för inledande av detaljplane-
ring av Kvarnby och Ytterkurk småhusområden. 
Områdets naturvärden, skyddsobjekt och lokala 
särdrag konstateras i delgeneralplanen, också 
åkrarna bevaras sannolikt i huvudsak för odling. 
Invånarantalet uppgår sannolikt till 3500–4000, 
dock kan den slutliga planen göra ett betydligt 
större invånarantal möjligt.

Markanvändning och trafikarrangemang som 
förenhetligar samhällsstrukturen planeras med 
en precision som delgeneralplanen förutsätter. 
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.

Utöver ovan nämnda utredningar har man för 
uppgörandet av planförslaget färdigställt en da-
gvattenutredning för området, en Natura-beho-
vsutredning och en planekonomisk bedömning. 
Genom den planekonomiska bedömningen och 
den tillhörande allmänna planen för vattenför-
sörjningen har man fått information bland annat 
om kostnaderna för byggande av kommunal-
teknik på området och om planområdet är byg-
gbart i skeden. I Natura-behovsutredningen har 
man bedömt delgeneralplanens konsekvenser 
för Natura-området Meiko-Lappträsk. Nylands 
NTM-central och markägarna på området ger ut-
låtanden om saken. 

På planeringsområdet finns ett detaljplanepro-
jekt som fått namnet Kvarntorpet. Det är motive-
rat att anhängiggöra planeringen först då delge-
neralplanen vunnit laga kraft.
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BESKRIVNING AV PROJEKTET

Programmet för deltagande och bedömning för 
projektet har uppdaterats (ktn 14.6.2018, § 80). 
Den planekonomiska utredningen med tillhöran-
de allmän plan för vattenförsörjningen behand-
lades i nämnden 17.5.2018 (§ 65). Responsen på 
beredningsmaterialet och utredningarna och de 
allmänna planerna som utarbetats i förslagsske-
det samt Natura-behovsutredningen med res-
pons om den tas till nödvändiga delar i beaktande 
i planförslaget.

I landskapsplanerna för Nyland har på delgene-
ralplaneområdet för Kommuncentrum, etapp 2 
anvisats ett område för tätortsfunktioner och så 
kallat vitt område, vilket innebär att området inte 
berörs av några landskapsmässiga eller regionala 
mål. Dessutom har på området anvisats ett kul-
turmiljöområde av landskapsmässig betydelse 
och områdeshelheten Meiko och Lappträsk som 
hör till nätverket Natura 2000. Dessutom gäller på 
området beteckningar för rekreationsområden, 
grundvatten och med tanke på vattenanskaffnin-
gen värdefullt ytvattenområde. Genom området 
löper också ett behov av grönförbindelse.

Markanvändningen i delgeneralplanen styrs fö-
rutom av kommunens strategiska riktlinjer bland 
annat av den år 2016 färdigställda Utvecklingsbild 
för kommuncentrum 2040 – En Urban by och den 
år 2020 färdigställda En blick in i framtiden – Ut-
vecklingsbild för markanvändningen i Kyrkslätt 
2040 och 2060.

Beredningsmaterialet för delgeneralplanen var 
framlagt i början av 2016 (stn 19.11.2015, § 78). 
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