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Det uppdaterade programmet för deltagande 
och bedömning för Kylmälä delgeneralplan 
har behandlats i kommunaltekniska nämnden 
(14.6.2018, § 87). Kylmälä ligger i kommunens 
norra del mellan Veikkola tätort och Evitskogs by. 
Planeringsområdet omfattar ca 15 km2 och där 
bor ca 700 invånare (situationen år 2021). En avse-
värd 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 finns många små fastigheter, och markä-
goförhållandena på området är väldigt splittrade. 
Det finns 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 trafiksäkerheten och 
man förbereder sig på en ökning av områdets ser-
vicebehov. Dessa innebär bland annat ordnande 
av centraliserad vattenförsörjning och anvisande 
av områden för service. 

I delgeneralplaneområden utgör styrning av män-
gden byggande av åretruntboende i enlighet med 
bestämmelserna i markanvändnings- och bygg-
lagen en särskild utmaning. Särskilt i planerin-
gsområdets östra del är andelen byggnader som 
används som fritidsbostäder stor, cirka hälften av 
bostadsbeståndet. Ändring av dem till åretrun-
tbostäder skulle medföra en ökning av fastighe-
ternas användningsgrad och tilläggsbyggande på 
området, och detta borde i större utsträckning 
ordnas genom detaljplanering. 

Också brister i vattenförsörjningen och det under-
dimensionerade trafiknätet som är i dåligt skick 
medför utmaningar för en betydande ökning 
av boendet. En stor del av vattenförsörjningen i 
planeringsområdet är fortfarande beroende av 
fastighetsspecifika lösningar, men för en del av 
området har man börjat grunda ett vattenandels-
lag år 2020. 
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För området har Hepari och Haapajärvi skydd-
sområden anvisats som områdesreserveringsbe-
teckning i Nylandsplanen 2050. Särdragsbeteck-
ningen grundvattenområde finns i närheten av 
Ahvenlampi och område som är viktigt med tanke 
på kulturmiljön eller landskapsvärden i omgi-
vningen av Haapajärvi. Genom området löper 
dessutom en utvecklingsprincipbeteckning för 
förbindelsebehov för transportavlopp och utve-
cklingsprincipbeteckning för behov av grönför-
bindelse. För största delen av området gäller dock 
ingen särskild områdesreserverings-, objekts-, 
egenskaps- eller utvecklingsprincipsbeteckning, 
så för deras del styrs markanvändningen av de 
allmänna planeringsbestämmelserna i Nylandsp-
lanen 2050. På området gäller detaljplanerna för 
Sjökulla inlärningscenter och Lugnet. 

Utkastet till delgeneralplanen behandlades i sam-
hällstekniska nämnden 25.3.2010 (§ 22) och förs-
laget till delgeneralplan var framlagt hösten 2016 
(kst 1.6.2015, § 195). Efter det har man gjort bland 

annat ändringar i markanvändnings- och byggla-
gen, vilka fordrar att man utarbetar ett reviderat 
förslag. Planläggarens bemötanden utarbetas 
utgående från responsen på planförslaget då man 
bereder ett reviderat förslag för beslutsfattandet. 
Efter det reviderade planförslaget bereds planen 
för behandling för godkännande. 
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