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DnroTEKNLTK: 591 /2017 

 

FÖRNYANDET AV SUNNANVIKS DETALJPLAN 

 

Bilaga 1 NTM-centralen har uppgjort en områdesreservationsplan för området 

invid stamvägen. Den har justerats på initiativ av och på bekostnad av 

kommunen. Den planskilda korsningen har flyttats mot Helsingfors. Ju-

steringen går ut på att rondellen vid norra ändan av den planskilda kors-

ningen (i ändan av Kasabergsbågen) jämte ramper har flyttats delvis ut-

anför byggnadskvarteren. Rondellen har flyttats mot söder till den plan-

skilda korsningens ända. På det här sättet placeras de båda ramperna, 

som löper parallellt med stamvägen, närmare stamvägen. Rampen mel-

lan de båda rondellerna svänger i riktning mot Sjundeåvägen, vilket in-

nebär att man sparar på kvartersområden. Ursprungligen hade rondellen 

placerats på ett företagskvarter i sju våningar, vilket innebar att man inte 

alls hade beaktat den gällande detaljplanen. 

 

NTM-centralen godkänner inte att man avlägsnar den norra rondellen, 

som skulle ha sparat på kvartersområden. Alternativet skulle vara trafik-

ljus, men de är inte att rekommendera. En vanlig fyravägarskorsning är 

otryggare och har svagare förmedlingskraft än en rondell. Då detaljpla-

nen ändras kan man ännu flytta rondellen i riktning mot Ingå, vilket gör 

att man sparar på kvartersområde och rampen mellan rondellerna blir 

lägre. 

 

Anslutningslösningen på södra sidan om stamvägen har granskats nog-

grannare. Det är en öglemodell, vars storlek i stort sett bestäms av den 

inre rampens bågradie. Alternativet skulle vara, i stil med den norra de-

len, att anlägga en lösning med raka ramper, en sk. rombisk lösning. Det 

skulle som helhet uppta mindre utrymme, men den skulle göra den syd-

östra Bergvägens fjärdedel smalare, som i öglemodellen inte alls har nå-

gon ramp. Å andra sidan har man inte alls planlagt något byggande i den 

sydvästra, Sunnanmossens fjärdedel, utan där består området av ett M-

område, medan det i sydost består av K- eller KTY-område. 

 

Anslutningslösningen på södra sidan om stamvägen är trafikmässigt fun-

gerande och man har I mån av möjlighet besparat byggnadskvarteren. 

Rondellen kan emellertid ännu flyttas i riktning mot Ingå, då detaljpla-

nen ändras. Då skulle man bespara kvartersområden. 

 

Justeringen av detaljplanen för Sunnanvik är upptagen I årets planlägg-

ningsprogram. Detaljplanen har med tanke på företagsverksamheten inte 

förverkligats enligt planerna. Man borde satsa på marknadföringen i 

samarbete med kommunen och markägarna. Man borde komma överens 

om samarbetsformerna och i kommunen borde man fatta beslut om be-

redningsansvaret. Markägarna är intresserade att delta i utvecklandet av 

projektet. 
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För förnyandet av detaljplanen bör man först definiera en näringsstrategi 

för kommunen och därefter utreda företagsområdets starka sidor. Till det 

här skulle det vara bra att få med sakkunskap från fastighetsutveckling 

och områdesbyggande, för att den nya detaljplanen som verktyg skulle 

vara möjlig att förverkliga. Genom att förena de starka aspekterna i 

Störsviks och Sunnanviks områden får man en konkurrenskraftig helhet 

för marknadsföringen och för den fortsatta planeringen, där boendet och 

arbetsplatserna på ett lokalt sätt förenas. 

 

Markägarna och invånarna vid Bergvägens och Berggrändens områden 

har inlämnat ett brev i anslutning till bl.a. Sunnanvikområdets planering, 

informerandet om planläggningsärenden och byggnadsförbudets verk-

ningar och nödvändighet. De frågor som upptas i brevet är viktiga och 

bör beaktas. 

 

NTM-centralens informerande i samband med uppgörandet av områdes-

reservationsplanen har varit bristfälligt. De delägande invånarna, företa-

gen och markägarna har inte informerats i tillräcklig mån och man har 

inte begärt åsikter under planeringsarbetets olika skeden. Vid planering-

en har man inte heller i övrigt beaktat alla utgångspunkter. Man har i ef-

terhand varit tvungen att justera planerna. Områdesreservationsplanen är 

NTM-centralens projekt. 

 

I samband med kommunens planläggningsprojekt är det möjligt att för-

bättra invånarnas möjligheter att delta med tillställningar för allmänhet-

en, med en invånarkväll av arbetsgruppstyp eller med en promenad för 

invånarna. Samtidigt förbättrar man invånarnas medvetenhet om plan-

läggningen i sitt område. Möjligheten att ordna en invånarkväll tas i be-

aktande då detaljplaneringen av företagsområdet i Sunnanvik inleds. 

 

Behandlingen och dumpandet av jordmassor, som nämnts I markägarnas 

och invånarnas brev hör till miljö- och byggnadsnämndens ansvarsom-

råde. Det är nödvändigt att noggrant utreda situationen. 

 

Efter att  NTM-centralens områdesreservationsplan har blivit färdig 

 

1. Avsikten är att i det första skedet justera detaljplanen till de delar som 

gäller trafikområden, för att det skall finnas förutsättningar för att an-

lägga en planskild korsning. I det skedet finns det ännu en möjlighet att 

bedöma om områdesreservationsplanen är lämplig med tanke på plan-

läggningen. Man kan t.ex. flytta på platsen för den norra och den södra 

rondellen i riktning mot Ingå, för att bespara kvartersområden. 

 

2. I det andra skedet är avsikten att förnya hela företagsområdets detalj-

plan. För trafikområdets del bör man tillsätta området i ett i markan-

vändnings- och bygglagen § 53 (MRL) åsyftat byggnadsförbud och en i 

MRL § 128 avsedd åtgärdsbegränsning för uppgörandet av detaljplane-

ändringen. Samtidigt bör man enligt den färdigställda områdesreservat-

ionsplanen precisera det byggnadsförbud, som stamvägsområdet har för-
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satts i enligt MRL § 38 och den åtgärdsbegränsning, som området har 

försatts i enligt MRL § 128. 

 

Med tanke på öppenheten är det nödvändigt att man offentligt kungör 

områdesreservationsplanen och skickar nämndens besluten för känne-

dom till de delägande markägarna och företagen för framförandet av 

åsikter. Åsikterna beaktas till tillämpliga delar då detaljplanen ändras. 

 

Bilagan ’ NTM-centralens områdesreservationsplan’ kan hittas som en 

länk på grund av stora filstorlek: 

https://dokumentit.ains.fi/Project/Details/59ad4d0c795ec310c88c5a48 

 

Bilagor och kompletterande material: 

- Som bilaga  

 NTM-centralens områdesreservationsplan 

 Brevet från invånarna och markägarna i Bergvägens-

Berggrändens område 

 Karta over området på Sunnanviks detaljplaneområde, som 

skall försättas i byggnadsförbud enligt MRL § 53 och åtgärdsbe-

gränsningen enligt MRL § 128 

 Karta over det område på stamvägens generalplaneområde, 

för vilket man upphäver byggnadsförbudet enligt MRL § 38 och 

åtgärdsbegränsningen enligt MRL § 128. 

 

Beredning: Markku Kärkkäinen, tfn 050 386 0804,  

e-post: mkarkkainen@elisanet.fi 

 

Föredragning: tekniska direktören Markus Moisio, tfn 044 386 1099,  

e-post: fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 

Förslag Tekniska nämnden besluter: 

 

1.att anhängiggöra ändringen av Sunnanviks detaljplan för trafikområ-

dets del och att offentligt kungöra beslutet 

 

2.att försätta det område på Sunnanviks detaljplaneområde, som avgrän-

sats på kartan i bilagan, i byggnadsförbud i enlighet med MRL § 53 och i 

åtgärdsbegränsning i enlighet med MRL § 128 i avsikt att ändra detalj-

planen för trafikområdet. Förbudet och begränsningen gäller i två år från 

den dag då det här beslutet kungörs offentligt.  

 

3.att på stamvägens generalplaneområde upphäva det byggnadsförbud i 

enlighet med MRL § 38 och den åtgärdsbegränsning i enlighet med 

MRL § 129, som området försatts i. Förbudet och begränsningen är onö-

dig med hänvisning till NTM-centralens områdesreservationsplan.  

 

4.att offentligt kungöra NTM-centralens områdesreservationsplan och att 

skicka nämndens besluten till markägarna och företagen för kännedom 

https://dokumentit.ains.fi/Project/Details/59ad4d0c795ec310c88c5a48
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och för framförandet av åsikter, vilka till tillämpliga delar beaktas då de-

taljplanen ändras. 

 

Beslut: Enligt förslaget. 

= = = 

 

 


