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Bilaga 

Beredning och tilläggsinformation om beslutet: planeringschef Timo On-

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

 

Programmet för deltagande och bedömning 

 

Området för temageneralplanerna omfattar hela Sjundeå kommuns område. 

Avsikten är att uppgöra en generalplan med rättsverkan, som behandlas ur 

fyra olika tematiska synvinklar: trafiken och lättrafiklederna, värdefulla 

bergsområden, kulturhistoriska områden samt natur- och miljöskyddet. Pla-

neområdets avgränsning har presenterats på pärmbladet till detta program 

för deltagande och bedömning. Området angränsar till Ingå Lojo, Vichtis 

och Kyrkslätts kommungränser. Områdets areal uppgår till ungefär  

266 km². 

 

Då man uppgör en tematisk generalplan är det viktigt att bedöma förverkli-

gandet av och aktualiteten i de gällande delgeneralplanerna i relation till 

riksomfattande, regionala och lokala planer och utredningar gällande trafi-

ken, bergsområden, kulturhistoriska värden och naturen samt miljön. Då 

man uppgör en tematisk generalplan fattar man beslut om till vilka delar 

den nya tematiska generalplanen upphäver de för området tidigare upp-

gjorda generalplanerna. 

 

Vid uppgörandet av en generalplan beaktar man de i markanvändnings- och 

byggnadslagen (MRL) stadgade kraven på innehållet i generalplanen. 

 

Enligt MRL § 39: 

 

När en generalplan utarbetas skall beaktas 

1) att samhällsstrukturen fungerar, är ekonomisk och ekologiskt hållbar, 

2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas, 

3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service beaktas, 

4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och gång-, cykel- och moped-

trafiken, samt energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshante-

ringen kan ordnas på ett ända målsenligt och med tanke på miljön, naturtill-

gångarna och ekonomin hållbart sätt, 

5) att det ges möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrup-

per balanserad livsmiljö, 

6) att det ordnas verksamhetsbetingelser för kommunens näringsliv, 

7) att miljöolägenheterna minskas, 

8) att den byggda miljön, landskapet och naturvärdena värnas, samt 



9) att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation. 

En delgeneralplan med rättsverkan styr på ett allmänt plan den detaljerade 

planläggningen och annan markanvändning i enlighet med MRL § 42. 

 

”Generalplanen skall tjäna till ledning när detaljplanen utarbetas och ändras 

samt när åtgärder annars vidtas för att reglera områdesanvändningen. 

När myndigheterna planerar åtgärder som gäller områdesanvändningen och 

beslutar att vidta sådana åtgärder, skall de se till att åtgärderna inte försvå-

rar genomförandet av generalplanen. 

Generalplanen ersätter en tidigare godkänd generalplan för samma område, 

om inte något annat bestäms i planen. På ett detaljplaneområde gäller gene-

ralplanen inte, utom i fråga om verkan enligt 1 mom. när detaljplanen änd-

ras.” 

En generalplan med rättsverkan inbegriper vid behov också byggnads- och 

åtgärdsbegränsningar samt skyddsbestämmelser. 

 

Statsrådet fattade beslut om riksomfattande målsättningar för områdesan-

vändningen 14.12.2017. Med det beslutet ersätter statsrådet det beslut som 

statsrådet fattade 2000 och reviderade 2008 gällande de riksomfattande 

målsättningarna för områdesanvändningen. 

 

Avsikten med planläggningen är i enlighet med statsrådets målsättningar 

för områdesanvändningen att bevara en livskraftig natur- och kulturmiljö 

samt naturresurser. Därtill ingår det i målsättningarna att främja fungerande 

samhällen och hållbar rörlighet samt att garantera ett effektivt trafiksystem. 

Förslag till fungerande trafikförbindelser och att i generalplanen anvisa pro-

jekt i anslutningen till dem är kommunplanläggningens sätt att för sin del 

förverkliga statsrådets beslut. 

 

Tema A: Trafiken och lättrafiklederna 

I generalplanen granskas trafiksystemet som en helhet i dagsläget samt för 

framtidens del genom att beakta alla olika former att röra sig på. Som slut-

resultat av arbetet bestämmer man till del av generalplanen en planekarta, 

där de nuvarande och nya förbindelsebehoven för varje sätt att röra sig på 

framgår. Ur planekartan framgår även generalplanebeteckningar gällande 

trafiken, som eventuellt bör upphävas. Förbindelselederna planeras att mot-

svara dagens behov och de behov som den i utveckling stadda markan-

vändningen ställer. 

 

Följande fem punkter har utkristalliserats som huvudsakliga punkter gäl-

lande trafiken: 

1. Möjliggörandet av planerna för områdesreservationer för stamväg 51 

2. Att Sjundeås interna motorfordonstrafik fungerar smidigt 

3. Utvecklingen av kustbanans framtidspotential för närtrafiken 

4. Fotgängar- och cykeltrafikens förbindelser och utvecklandet av dem 

5. Vattentrafiken och hamnfunktionerna 

 

Inom detta tema uppmärksammar man markanvändningens utvecklingsbild 

för Sjundeås del, de uppgjorda vägplanerna och den befintliga planesituat-



ionen. De specialsakkunniga inom detta tema ger rekommendationer för 

den fortsatta planeringen av markanvändningen och utvärderar temakartor-

nas konsekvenser ur trafikens och lättrafikledernas synvinkel. 

 

Tema B: Värdefulla bergsområden 

I generalplanen anvisas värdefulla bergsområden som bör skyddas. Av dem 

har de mest värdefulla redan skyddats i det riksomfattande programmet för 

bergsskydd. Vid behov föreslås till vilka delar temageneralplanen upphäver 

tidigare uppgjorda generalplaner. 

 

Vid arbetet använder man sig av en granskning av platsinformation både för 

att känna igen platser som kan bli störda och för att reda ut bergsområdenas 

särdrag. Viktiga särdrag är bl.a. bergsområdets höjd, vidd, trädbeståndets 

utbredning samt bergsområdets placering i omgivningen. Dessutom inne-

håller temagruppen en definition av områden för utnyttjande av marksub-

stanser och val av placeringsplatser för ren överskottsjord. 

 

Temagruppens specialsakkunniga ger rekommendationer för markanvänd-

ningens fortsatta planering och utvärderar temakartornas konsekvenser ur 

synvinkeln för bergsområdenas värde. 

 

Tema C: Kulturhistoriska områden 

Tidigare uppgjorda riksomfattande, regionala och lokala utredningar över 

den bebyggda kulturmiljön, inventeringskort, eventuella utredningar över 

kulturmiljön, kända fornminnesmärken och övrigt arkeologiskt kulturarv 

samt information om kulturlandskapen fungerar som utgångspunkt för de 

kulturhistoriska områdena. Vid behov kompletteras utredningsmaterialet. 

Vid arbetet sammanställer man de områdeshelheter och enskilda, minst 

riksomfattande eller regionala värdeobjekt, som i tidigare planer eller ut-

redningar har föreslagits skyddas. Vid behov föreslår man till vilka delar 

den tematiska generalplanen upphäver tidigare uppgjorda generalplaner. 

 

Specialsakkunniga inom temat ger rekommendationer för markanvändning-

ens fortsatta planering och bedömer temakartornas konsekvenser med tanke 

på de kulturhistoriska värdena. 

 

Tema D: Natur- och miljöskyddet 

På basis av de naturutredningar som gjorts i kommunen granskar man de 

områden som är värdefulla med tanke på naturskyddet samt hotade och öv-

riga beaktansvärda arter, som är värdefulla med beaktande i generalplanens 

skala. Objekten sammanställs på generalplanekartan. 

Vid behov föreslår man till vilka delar den tematiska generalplanen upphä-

ver de tidigare uppgjorda generalplanerna. Med utgångspunkt i utgångs-

materialet uppgör man en arbetsplan för vilket slag av natur- och land-

skapsutredning man bör göra och vilka organismarter som förutsätter till-

äggsutredningar. Utredningen inbegriper också en kartläggning av ekolo-

giska korridorer samt tysta områden med hjälp av på förhand bestämda lo-

kaliseringsuppgifter. Naturskyddsorganisationerna och -föreningarna och 

den ornitologiska föreningen tas med i arbetet genast i början och under ut-

redningens gång håller man 2-3 tillställningar av verkstadstyp, för att inter-

aktionen skall fungera under hela utredningens gång. 

 



Temats specialsakkunniga ger rekommendationer för den fortsatta plane-

ringen av markanvändningen och de bedömer temakartornas konsekvenser 

för naturens och miljöns skyddsvärden. 

 

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 om att man kan ta del av pro-

grammet för deltagande och bedömning i kommunens tekniska kansli 

och på kommunens nätsidor. 

 

Beslut:  Enligt förslaget.  

 

Delgivning:  Nylands NTM-central 

Nylands förbund 

Nylands landskapsmuseum 

Museiverket 

Sjundeå kommuns miljö- och byggnadsnämnd, bildningsnämnd, grund-

trygghetsnämnd 

Västra Nylands räddningsverk 

==== 

 


