
DELGENERALPLANEN FÖR PICKALA - MARSUDDEN 

 

Bilaga 

Beredning och tilläggsuppgifter om beslutet: planeringschef Timo Onnela, 

tfn 050 386 1286, fornamn.efternamn@siuntio.fi 

 

Programmet för deltagande och bedömning 

 

Delgeneralplaneområdet omfattar området Pickala-Marsudden och avgrän-

sas i norr av stamväg 51, i väster av Pickala å samt i söder och i öster av 

Pickalaviken och Kyrkslätts kommungräns. Avsikten är att uppgöra en del-

generalplan med rättsverkan för området. Med den ändrar man den i områ-

det gällande delgeneralplanen för sydöstra Sjundeå. 

  

Området angränsar delgeneralplanerna för Sjundeå centrum och Störsvik. 

Områdets areal uppgår till ungefär 430 hektar. 

 

Delgeneralplanens mål är att erbjuda mångsidiga, attraktiva, havsnära om-

råden för boende och för byggande. Byggnadsplatserna i den gällande del-

generalplanen för sydöstra Sjundeå beaktas. Förutom dem, anvisas nya bo-

stadsområden som bearbetas med hjälp av delgeneralplaner. 

 

Med planeringen av markanvändningen strävar man till att förstärka rekre-

ationsanvändningen av planeområdets mångsidiga natur. Vid planeringen 

beaktar man också behovet av den grönkorridor som upptas i förslaget till 

etapplandskapsplan för Västra Nyland (Kopparnäs-Båtvik). 

 

Med delgeneralplanen beaktas den plan för områdesreservation som gäller 

stamväg 51. Planens avsikt är att anvisa ett gatunät och en förbindelse från 

området i riktning mot Störsvik. I planen beaktas fotgängar- och cykeltrafi-

kens förbindelser samt utvecklandet av dem. 

 

I samband med planearbetet beaktas områdets naturvärden, landskapsvär-

den, de arkeologiska kulturarvens värden och den bebyggda kulturmiljöns 

värden. Vid behov ges skyddsbestämmelser som gäller dem. 

 

Planeområdets markanvändningslösningar jämförs i nödvändig utsträckning 

bl.a. inom ramen för ekonomin och funktionaliteten i samhällsstrukturen 

samt de gränser som miljön ställer. 

 

 Bilagor och kompletterande material: 

 Bilaga: Programmet för deltagande och bedömning 
 

 

Förslag:  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 Tuominen föreslog att man skjuter upp planläggningen till år 2022, 

eftersom det finns mer brådskande ärenden. Förslaget fick inte understöd. 
 

Beslut: Enligt förslaget.    

 

Delgivning:   Nylands NTM-central 

Nylands förbund 

Nylands landskapsmuseum 

Museiverket 

Sjundeå kommuns miljö- och byggnadsnämnd, bildningsnämnd, grund-

trygghetsnämnd 

Västra Nylands räddningsverk 

==== 

 


