
DETALJPLANEN FÖR PICKALA - MARSUDDEN 

 

Bilaga 

Beredning och tilläggsuppgifter om beslutet: planeringschef Timo Onnela, 

tel. 050 386 1286, e-post: fornamn.efternamn@siuntio.fi 

 

Programmet för deltagande och bedömning 

 

Området som ska planläggas finns på Marsudden i sydöstra Sjundeå, nära 

gränsen till Kyrkslätts kommun. Vidden av det område som ska detaljplane-

ras preciseras samtidigt med arbetet på delgeneralplanen. Enligt en prelimi-

när uppskattning avgränsas planeområdet i väster av Pickala å, i norr av den 

nationellt sett betydelsefulla bebyggda kulturmiljön vid Pickala gård samt i 

söder och i öster av Pickalaviken. 

Målsättningen med detaljplanearbetet och det samtidiga delgeneralplanear-

betet är att granska möjligheten att placera stadigvarande bosättning i om-

rådet samt att förbättra trafiksäkerheten genom att definiera en ny trafikför-

bindelse i riktning mot Störsvik. Det havsnära bostadsområdet i Störsvik, 

som stöder sig på servicen i kommuncentrum, upplevs ha förutsättningar för 

att hjälpa till att stärka kommunens dragningskraft som boendekommun. 

Målsättningen är att beakta områdets kulturhistoriska värden samt natur- 

och landskapsvärden och sålunda skapa förutsättningar för ett med tanke på 

omgivningen högklassigt förverkligande. 

Utgångspunkten för planens konsekvensbedömning är den i § 9 i markan-

vändnings- och byggnadslagen avsedda skyldigheten att bedöma planens 

konsekvenser och den i § 1 i markanvändnings- och byggförordningen av-

sedda undersökningen av konsekvenserna. Vid bedömningen granskar man 

vilka konsekvenser förverkligandet av detaljplanen medför för; 

- områdes- och samhällsstrukturen 

- vägtrafiken 

- samhälls- och energihushållningen 

- naturen och naturresurserna 

- landskapet, tätortsbilden, kulturarvet och den bebyggda  miljön 

- människornas livsförhållanden och livsmiljö 

 

Konsekvenserna för områdesanvändningen bedöms genom att granska den 

nuvarande och den planerade områdesanvändningen. Vid konsekvensbe-

dömningen beaktar man de gjorda utredningarna samt medborgarnas och 

olika intressegruppers åsikter. 

 

 Bilagor och kompletterande material: 

 Bilaga: rogrammet för deltagande och bedömning 

 

Ehdotus: Planeringschefen:  

 

Tekniska nämnden beslutar: 

 

 att godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan, 

 

 att kungöra programmet för deltagande och bedömning i Kirkkonum-

men Sanomat och i Västra Nyland, 

 



 att i samband med kungörelsen informera att man kan ta del av pro-

grammet för deltagande och bedömning i kommunens tekniska kansli 

och på kommunens nätsidor. 

 

Behandling:  Medlem Virta föreslog att man skjuter upp detaljplanen. Förslaget fick inte 

understöd. 

 

Medlem Tuominen föreslog med understöd av medlem Virta, att man skju-

ter upp planläggningen till år 2022, eftersom det finns mer brådskande 

ärenden.  

 

Ordförande frågade huruvida medlem Tuominens förslag kan godkännas 

och konstaterade att det inte kan godkännas enhälligt.  

 

Omröstningen skedde genom namnupprop. De som understödde föredrag-

andes förslag skulle rösta JA och de som understödde medlem Tuominens 

förslag skulle rösta NEJ. 

 

I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna 

enligt följande: 5 JA-röster, 2 NEJ-röster. Föredragandes förslag (JA) un-

derstöddes av Dahlqvist, Jantunen, Leikola, Lindström och Tanskanen.  

Medlem Tuominens förslag (NEJ) understöddes av Tuominen och Virta. 

Föredragandes förslag godkändes med rösterna 5-2. 

 

Beslut:  Enligt förslaget.  

 

Delgivning:    Nylands NTM-central 

Nylands förbund 

Nylands landskapsmuseum 

Museiverket 

Sjundeå kommuns miljö- och byggnadsnämnd, bildningsnämnd, grund-

trygghetsnämnd 

Västra Nylands räddningsverk 

==== 

 


