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SJUNDEÅ KOMMUN, 

Delgeneralplan för Pickala-Marsudden 

Beskrivning av delgeneralplan som berör planförslagskarta daterad 11.11.2019. 

 

1 INLEDNING 

Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden i Sjundeå utarbetas som en generalplan med 
rättsverkan i enlighet med 42 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL).  
 
I planarbetet beaktas områdets betydande naturvärden och landskapsvärden samt värden 
i det arkeologiska kulturarvet och den byggda kulturmiljön. Genom planen förstärks det 
ekologiska nätverket i en mångsidig natur och rekreationsanvändningen. Dessutom 
beaktas behovet av en grönförbindelse som anvisas i förslaget till etapplandskapsplanen 
för Västra Nyland. Målet är även att beakta strandområdena med tanke på boende och 
rekreationsanvändning. 
 
Avsikten med delgeneralplanen är att erbjuda mångsidiga och attraktiva havsnära områden 
för boende och byggande. För kompletterande byggande anvisas områden som ska lösas 
genom en detaljplan. Dessutom anvisas möjligheter att utveckla befintliga 
bytätortsområden genom planeringsbehovslösningar. Den nordöstra delen av planområdet 
utvecklas som område för tätare bebyggelse och arbetsplatser där Kälas flerplanskorsning 
som planeras till stamväg 51, de goda trafikförbindelserna och utvecklingen av 
Kantviksområdet i Kyrkslätt vid kommungränsen utnyttjas. 
 
I delgeneralplanen beaktas områdesreserveringsplanen för stamväg 51. Dessutom 
anvisas gatunät och en förbindelse från planeringsområdet i riktning mot Störsvik, vilket 
gör att området kan anslutas till servicen, rekreationsverksamheten och trafiknätet i 
Störsvik. I planen beaktas förbindelser för gång- och cykeltrafik och utvecklande av dessa 
samt förbättring av trafiksäkerheten. 

Då den utarbetade delgeneralplanen träder i kraft ersätter planen den tidigare 
delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå som fastställts 7.2.1994. Genomförandet av 
delgeneralplanen förutsätter att täta småhusområden, områden för närservice och 
flervåningshus detaljplaneras. Genomförandet av den nya kollektivtrafikgatan och bron 
över Pickala å förutsätter en ändring av detaljplanen för Slussen som godkänts 2016. 
Kompletterande byggande i anslutning till bybebyggelse grundar sig enligt 
planbestämmelserna på planeringsbehovslösningar i fortsättningen. Dimensioneringen för 
byggplatserna enligt delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå (7.2.1994) finns som bilaga till 
beskrivningen av delgeneralplanen. Dimensioneringen har inte ändrats i samband med 
detta planarbete. 

 
 
 

 

  



   

 
 

 

 

2 (76) 
 
DELGENERALPLAN FÖR PICKALA-MARSUDDEN 2040 

11 .11.2019 

 

PROJEKTNUMMER 20602385 

 

 

 

re
p

o
0

0
1

.d
o

c
x
 2

0
1
2

-0
3

-2
9
 

Planbeskrivning_Sjundeå_Pickala_Marsudden DGP_förslag.docx 

 

2 GRUNDUPPGIFTER 

2.1 PLANERINGSOMRÅDET 

Området för delgeneralplanen omfattar Marsuddens område i Pickala och gränsar till sv 51 
i norr, Pickala å i väst och till Pickalafjärden och Kyrkslätts kommungräns i söder och öst. 
I planområdet ingår även en broförbindelse som planerats över Pickala å och en gata fram 
till Störsviken. Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkan för området enligt 
42 § i MBL som ersätter delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå som gäller i området. 
 
Området gränsar till delgeneralplaneområdena för Sjundeå centrum och Störsvik. 
Planområdets yta är cirka 430 hektar. 
 

 

Bild 1 Gränserna för delgeneralplaneområdet visas med svart. Terrängkarta © Lantmäteriverket 
2019. 

2.2 UTREDNINGAR 

2.2.1 TIDIGARE UTREDNINGAR: 

Som utgångsuppgifter för arbetet med generalplanen användes följande tidigare 
utarbetade utredningar: 

• Betänkande II av miljöministeriets landskapsområdesarbetsgrupp, värdefulla 
landskapsområden (Miljöministeriet, 1993) 

• Museiverkets fornlämningsregister (Museiverket) 
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• Arkeologisk inventering i Sjundeå, Museiverket/Vesa Laulumaa, 2014 

• Fornlämningsinventering i området för Pickala, Marsudden, Kloviken och 
Pattuviken, Mikroliitti 2009 

• Sjundeå kommun, miljö- och landskapsutredning, Maa ja Vesi Oy, 1994 

• Kulturmiljöprogram för Sjundeå, Miljöministeriet, 1999 

• Byggda kulturmiljöer av riksintresse RKY (Museiverket, 2009) 

• Missä maat on mainiommat – kulturmiljöer i Nyland (Nylands förbunds 
publikationer E114, 2012) 

• Tien Päällä, kulturhistoriskt värdefulla vägar och leder i Nyland E132-2014, 2014 

• Utredning av vattenvegetationen och fåglarna i Marsudden i Sjundeå samt 
utredning av fiskbeståndet i naturskyddsområdet för Båtvikens öar genom 
NORDIS-provnätfiske, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy/Elina Vaskelainen, Rauno 
Yrjölä, Kala- ja vesitutkimus/WSP LT-konsultit Oy Ari Haikonen, Sauli Vatanen, 
2006 

• Naturutredningar för Marsudden i Sjundeå 2010, Ympäristötutkimus Yrjölä/Kirsi 
Jokinen, Rasmus Karlsson, Nina Hagner-Wahlsten, 2010 

• Flygekorrsutredning för Marsudden, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy/Sirkka-Liisa 
Helminen, 2010 

• Landskapsutredning för delgeneralplaneområdet i Södra Sjundeå, Ramboll 
Finland Oy, 2016 

• Naturutredning för delgeneralplaneområdet i Södra Sjundeå, Ramboll Finland Oy, 
2016 

• Natur- och landskapsutredning för stranddetaljplanen, Maanmittari Oy 
Öhman/Mikko Siitonen, 2018 

• Förbättring av stamväg 51 på avsnittet Kyrkslätt–gränsen till Ingå, 
områdesreserveringsplan, A-Insinöörit 2017 

• Förbättring av stamväg 51 på avsnittet Kyrkslätt–gränsen till Ingå, 
områdesreserveringsplan, A-Insinöörit 2017 

• Anslutningslösningar för stamväg 51 vid Sjundeå, trafikutredning, Sito Oy 2012 

• Trafikarrangemang för Båtviksområdet längs stamväg 51, Kyrkslätt och Sjundeå, 
åtgärdsutredning, A-insinöörit Civil Oy 2019 

• Stamväg 51 Kyrkslätt–Ingå, utredning över etapplanering av åtgärder, A-insinöörit 
Civil Oy 2019 

• Sv 51, planeringskartor, A-insinöörit Civil Oy 2017 

• MATTI-registret (NTM-centralen) 

• Material från Geologiska forskningscentralen 

2.2.2 UTREDNINGAR SOM SKA UTARBETAS I SAMBAND MED PLANARBETET 

Följande separata utredningar utarbetas i samband med generalplanearbetet: 

• Inventering av den byggda miljön, Sweco Ympäristö Oy 2019 

• Naturutredning, Sweco Ympäristö Oy 2019 

• Naturabedömning för Pickala å, Sweco Ympäristö Oy 2019 

• Sjundeå Marsudden, arkeologisk provutgrävning av eventuellt röse 2019, Mikroliitti 
Oy 2019 

 
Dessutom utreds trafikens nuläge och konsekvensbedömningen som en del av 
planbeskrivningen.  
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2.3 PLANERINGSSITUATION 

2.3.1 LANDSKAPSPLANERING 

Nylands landskapsplan har fastställts av miljöministeriet 8.11.2006. För Västra Nylands del 
har planen senare kompletterats enligt följande: 
 
Etapplandskapsplan 1, lagkraftig 2012: 
- långsiktiga områdesbehov för avfallshanteringen 
- områden för stenmaterialförsörjning 
- motorsport- och skjutbaneområden 
- trafikdepåer och -terminaler 
- vidsträckta sammanhållna skogsbruksområden 
 
Etapplandskapsplan 1, lagkraftig 2016: 
- en fungerande och hållbar samhällsstruktur 
- ett trafiksystem som stöder strukturen 
- handelns servicenät 
- ett byanät på landskapsnivå 
 
Etapplandskapsplan 4, lagkraftig 2017: 
- näringar och innovationsverksamhet 
- logistik 
- vindkraft 
- grönstruktur 
- kulturmiljöer 
 
Som bäst bereds en uppdatering av helhetslandskapsplanen, Nylandsplanen 2050, som 
påbörjades 2016.  
 
Den gällande landskapsplanens områdesreserveringar och övriga innehåll fungerar som 
utgångspunkter för utarbetandet av delgeneralplanen. De väsentligaste beteckningarna i 
de gällande landskapsplanerna för planområdet och i dess gränsområden är: 

• Kulturmiljö av landskapsintresse 

• Naturskyddsområde 

• Område som ingår eller föreslagits till nätverket Natura 2000 

• Ytvattenområde som är värdefullt med tanke på vattenförsörjningen 

• Byggd kulturmiljö av riksintresse 

• Landskapsområde av riksintresse 

• Arbetsplatsområde 

• Reservområde för tätortsfunktioner eller arbetsplatsfunktioner 

• Motorled 

• Värdefullt åsområde eller annan geologisk formation 

• Överföringsavlopp 

• Grundvattenområde 

• Område för tätortsfunktioner (på Kyrkslätts sida) 
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Bild 2 Utdrag ur landskapsplanernas kartsammansättning. Delgeneralplanens gräns anges med rött. 

Nylandsplanen 2050 
Revideringen av landskapsplanen för Nyland, NYLANDSPLANEN 2050, har påbörjats. 
Landskapsplanens helhet kommer att genomföras i två etapper. Planen består av en 
övergripande långsiktig strukturplan och etapplandskapsplaner för regionerna som 
preciserar den övergripande planen. Etapplandskapsplanerna utarbetas för 
Helsingforsregionen, Östra Nyland och Västra Nyland. De regionala planerna styrs av en 
strategisk övergripande strukturplan för Nyland. Då Nylandsplanen 2050 träder i kraft 
ersätter den alla landskapsplaner som gäller i Nyland, med undantag av 
vindkraftslösningen i etapplandskapsplan 4.  De vindkraftslösningar som presenteras i 
etapplandskapsplan 4 berör inte området för delgeneralplanen. Förslaget till 
Nylandsplanen har varit framlagd på Nylands förbunds webbplats och kontor samt i 
kommunerna i Nyland under perioden 8.10–8.11.2019. Utgående från responsen är 
avsikten att planen ska färdigställas för att godkännas av landskapsfullmäktige våren 2020. 
 
Strukturplanen är en bakgrundsvision som styr de regionala planerna. Strukturplanen 
saknar rättsverkan. I strukturplanen ligger Sjundeå längs utvecklingskorridoren för 
kollektivtrafik och markanvändning som ingår i etapp 2. Området för delgeneralplanen 
ligger i ett område för ”övrig markanvändning” med funktioner för boende, produktion och 
grönstruktur på landskaps- och lokal nivå. 
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Bild 3 Utdrag ur strukturplanen för Nyland (Nylands förbund 2018, uppdaterad 03/2019). 
Planområdets riktgivande läge anges med en röd cirkel. 

I förslaget till etapplandskapsplan för Västra Nyland anvisas Sjundeå centrumtätort som ett 
område för centrumfunktioner, litet centrum (röd boll). Till planeringsområdet eller dess 
omedelbara närhet anvisas följande: 
 

• Sv 51 (Kustvägen) anvisas som en väg av betydelse på regional nivå 

• Strandbanan anvisas med beteckning för en huvudbana 

• Kopparnäs-Störsviks friluftsområde anvisas med en grön beteckning för en 
områdesreservering. I etapplandskapsplanen används beteckningen för att anvisa 
över 50 hektar stora områden avsedda för rekreation och friluftsliv som i regel 
ligger i områden som ägs eller förvaltas av staten, kommunerna eller Nylands 
rekreationsområdesförening. 

• Som värdefull geologisk formation anvisas Stallsmossaberget på den norra sidan 
av området för delgeneralplanen. 

• Ett behov av en grönförbindelse (Kopparnäs-Båtvik) korsar området för 
delgeneralplanen. Med beteckningen anvisas sådana förbindelsebehov i 
landskapets ekologiska och rekreationsmässiga nät vars genomförande förutsätter 
samordnande på grund av annan markanvändning. Beteckningen anvisar inte 
förbindelsens exakta läge och fastställer inte förbindelsens bredd i terrängen. 
Enligt planbestämmelsen ska det i den mer detaljerade planeringen säkerställas 
att det förbindelsebehov som anvisats med beteckningen bevaras eller genomförs 
på ett sätt som tryggar arternas möjligheter att röra sig, rekreations- och 
friluftsmöjligheter samt upprätthåller landskaps- och naturvärden. Då 
grönförbindelsens noggranna läge avgörs ska det utredas om förbindelsen har 
förutsättningar att fungera som en del av ett mer omfattande ekologiskt och 
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rekreationsmässigt nätverk. 

• Som skyddsområden anvisas de privata naturskyddsområdena Båtvikens holmar 

• Pickala å anvisas som Natura 2000-område 

• Som områden som är viktiga med tanke på kulturmiljön eller landskapsvården 
anvisas objekt i den byggda kulturmiljön av riksintresse och/eller intresse på 
landskapsnivå (Degerby-Pickala å-Palojoki kulturlandskap samt Kabanovs 
kanonväg) 

• Den befintliga kraftledningen från den norra sidan av sv 51 (Kustvägen) anvisas 
med linjebeteckningen z 

• Ytvattenområde som är värdefullt med tanke på vattenanskaffningen (Sjundeå å-
Kyrkån och Störsvik-Timalabergen) anvisas med blå streckad punktlinje och 
beteckningen av 

• Som grundvattenområde anvisas Timalabergens grundvattenområden på den 
västra sidan av planområdet 
 

 
Bild 4 Utdrag ur förslaget till etapplandskapsplan för Västra Nyland som varit framlagd 8.10–
8.11.2019. 
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Etapplandskapsplanen för Helsingforsregionen 
Planeringsområdet gränsar till Kyrkslätts kommun som i Nylandsplanen är en del av 
etapplandskapsplaneområdet för Helsingforsregionen. Förslagsmaterialet till 
Helsingforsregionens etapplandskapsplan har framskridit till förslagsskedet där följande 
anvisas till närheten av gränsen till Sjundeå på Kyrkslättssidan 

• Värdefulla kulturmiljö av riksintresse och/eller landskapsintresse 

• Behov av grönförbindelse (Meiko–Porkala udd) 

• Väg med betydelse på landskapsnivå 

• Fartygsled 

• Hamn (Kantvik) 

• Försvarsmaktens områden på fastlandet och ute till havs (Obbnäs) 
 

 
Bild 5 Utdrag ur förslaget till etapplandskapsplane för Helsingforsregionen vid gränsen mellan 
Kyrkslätt och Sjundeå kommuner. 

2.3.2 GENERALPLANERING 

Området ingår i delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå som fastställdes 7.2.1994. Till 
planeringsområdet anvisas områden för fristående småhus (A), ett område för 
flervåningshus (AK), område som ska skyddas med stöd av byggnadslagstiftningen (SR), 
område för företagsverksamhet (T), jord- och skogsbruksdominerade områden (M-1, M-2 
och MT-2), idrottsområde (VU), område för samhällsteknisk försörjning (ET) samt 
vattenområden (W). En del av området berörs av en delområdesavgränsning av ett 
kulturlandskap km. Till planområdets gränsyta anvisas ett naturskyddsområde (SL). Längs 
Pickala å och vid Marsvikens strand anvisas områden där miljön bevaras (/s). Med 
delområdesbeteckning (km) anvisas Pickala gårds kulturlandskap i omgivningen av 
åkerområdena. Med planen anvisas utöver SR-området även två byggnadsobjekt som ska 
skyddas; Sandbacka och Villa Solkulla. Kabanovs kanonväg anvisas som en historisk väg. 
Marsvikens grav från järnåldern anvisas som fornminne. 
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Till den norra sidan av stamväg 51 utanför planeringsområdet anvisas en parallellväg och 
stora nya områden för service och arbetsplatser PT. 
 

 
Bild 6 Utdrag ur den gällande delgeneralplanen. 

Plansituationen på Kyrkslätts kommuns sida 
Vid kommungränsen på Kyrkslätts sida gäller generalplanen för Kyrkslätt 2020 som 
godkändes 1997 och som vunnit laga kraft 2000. I planen anvisas område för 
företagsverksamhet (PT), hamnområde (LS) samt några objekt som ska skyddas till 
Pickalaviken, Till den södra sidan av stamväg 51 anvisas en matarled samt en 
lättrafikförbindelse. 
 
I Kyrkslätts kommuns planläggningsprogram nämns delgeneralplanearbetet för västra 
kommuncentrumet (Getberg och Pickala) som gränsar till området för den aktuella 
delgeneralplanen. Arbetet nämns i den s.k. undre väntningskorgen. 
Delgeneralplanearbetet för Kantvik är anhängigt. 
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Bild 7 Utdrag ur generalplanen för Kyrkslätt 2020. Planeringsområdets ungefärliga läge med blå 
ellips. 

2.3.3 DETALJPLANERING  

Området för delgeneralplanen har inte detaljplanerats. Det närmaste detaljplanerade 
området i Sjundeå kommun ligger på den västra sidan av Pickala å, i Störsviksområdet. 
Den intilliggande detaljplanen för Slussen har godkänts 2016. 

 
Bild 8 Utdrag ur detaljplanen för närområdet. 
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Kyrkslätt 
På Kyrkslätts sida finns en byggnadsplan Pickala II för kvarter 4201 som fastställts 
1.12.1981. I planen anvisas främst kvartersområde för industri-, kontors- och 
lagerbyggnader samt transformator- och kraftöverföringsområden och parkområde.  
 

 
Bild 9 Utdrag ur den gällande byggnadsplanen i Kyrkslätt. 

En ändring av detaljplanen är aktuell vid Pickalaviken. Projektet är beläget i Pickalavikens 
strandzon mellan områdena för Sjundeå kommun och Kantvik och omfattar förnyande av 
markanvändningen i Pickalavikens företagsområde. Ändringen och utvidgningen av planen 
skräddarsys efter företagens behov och vid behov planläggs nya företagstomter i området. 
Till området anvisas även nytt boende och en badplats. Avsikten är att bevara det naturliga 
havslandskapet i Båtvikens område. 
 

 
Bild 10 Gränser för det aktuella planändringsområdet på Kyrkslätts sida. 
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I Pickalavikens projekt ingår även planering av kollektivtrafiken. I projektet tas ställning till 
bl.a. genomförandet av en trafikförbindelse från planeringsområdet till Getbergets 
flerplanskorsning så att de stämmer överens med områdesreserveringsplanen för stamväg 
51 (Västerleden). Dessutom beaktas viltförbindelserna i området. 

2.3.4 ÖVRIGA PLANER 

Områdesreserveringsplanen för stamväg 51 (Förbättring av stamväg 51 på avsnittet 
Kyrkslätt–gränsen till Ingå, utarbetad av A-Insinöörit 2017) beaktas i utarbetandet av 
planen. Trafiknätet ändras avsevärt då planen genomförs och de nuvarande 
plankorsningarna längs stamvägen avlägsnas. I områdesreserveringsplanen anvisas en 
ny planskild korsning till Käla som ligger i området för delgeneralplanen. Från korsningen 
finns en förbindelse i riktning mot Marsudden och kabelfabriken samt Stallmossens 
korsningsbro under stamväg 51 som betjänar trafiken till den östra sidan av Pickala gård. 
I planen framförs att Pickala nuvarande korsningsbro ska rivas. I samband med 
Stallsmossens korsningsbro och den planskilda korsningen vid Käla anvisas bullhållplatser 
och en anslutningsparkering. 

 

Bild 11 Utdrag ur översiktskartan/områdesreserveringsplanen Förbättring av stamväg 51 på avsnittet 
Kyrkslätt–gränsen till Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå, utarbetad av A-Insinöörit. 

Som fortsättning på områdesreserveringsplanen utreddes utvecklingsåtgärder som ska 
vidtas i trafiknätet vid gränsen mellan Sjundeå och Kyrkslätt då stamväg 51 utvecklas enligt 
områdesreserveringsplanen. I utredningen anvisades bl.a. ett behov av en parallell gata 
genom Pickalavikens detaljplaneområde över kommungränsen från Kabelvägen till 
Båtviksvägen. Den parallella förbindelsen ansågs nödvändig i utredningen, i synnerhet om 
Getbergsportens planskilda korsning före den planskilda korsningen i Käla genomförs på 
det sätt som föreslås i utredningen av etapplaneringen för åtgärderna för Sv 51 Kyrkslätt–
Ingå som utarbetats av A-Insinöörit. 
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Bild 12 Utdrag ur åtgärdsutredningen som utarbetats av A-Insinöörit: ”Sv 51 Trafikarrangemang i 
Båtviksområdet, Kyrkslätt och Sjundeå” (2019). 

2.4 BYGGNADSORDNING 

Sjundeå kommuns nuvarande byggnadsordning godkändes av kommunfullmäktige 
21.11.2001 § 91 och trädde i kraft 1.1.2002. En ändring i paragraf 31 godkändes av 
fullmäktige 1.10.2007. Byggnadsordningen för Sjundeå håller på att revideras. 
Byggnadsordningen har varit framlagd som förslag i början av 2019. 

2.5 BAKGRUNDSKARTA 

Som baskarta till delgeneralplanen används Lantmäteriverkets geodatabas i skalan 1:5000 

och materialet kompletteras med en numerisk karta över fastighetsgränser som innehåller 

fastigheternas gränser och fastighetsnumrering. 

2.6 MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN OCH FASTIGHETSINDELNING 

Planeringsområdet är främst i privat ägo. Sjundeå kommun ägar mark på den södra sidan 
av stamväg 51 i området mellan Kabelvägen och Solviksvägen samt Marsuddens 
pumpstation på Marsudden.  
 

 Bilaga 2: Markägoförhållanden (kommunen) 
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2.7 BYGGD MILJÖ, LANDSKAP OCH STADSBILD 

2.7.1 DELGENERALPLANENS BYGGNADSBESTÅND 

Planområdet är förhållandevis glest bebyggt. Fastigheterna har en omfattande yta och de 

fristående småhusen är större än genomsnittet. Det äldsta byggnadsbeståndet 

representeras av Pickala gård. De enda flervåningshusen i planområdet ligger i den 

nordöstra delen av planeringsområdet där det finns flervåningshus och radhus som byggts 

för fabriksarbetare under 1960–1970-talen. I planeringsområdet finns i nuläget cirka 50 

fristående småhus som anvisats för fast boende. I strandområdena finns dessutom någr 

fritidsbostäder. Byggnadsstilarna varierar och delvis på grund av den glest placerade 

bebyggelsen finns inga enhetliga helheter av byggd miljö – med undantag av gårdsplanen 

vid Pickala gård. 

 

Bild 13 Strandnära bebyggelse vid Marsuddens spets. 

 
Bild 14 Flervåningshusen i den nordöstra delen har tre våningar och de har en källarvåning ovan jord. 
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Bild 15 Radhus byggda 1961 i den nordöstra delen av planeringsområdet. 

 
Bild 16 I byområdet finns även nyare småindustribebyggelse (bilverkstad). 

 
Bild 17 Skogbevuxna bergssluttningar skyddar de stora småhusfastigheterna. 
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Bild 18 Byggnadsbeståndet är till största delen modernt. 

 
Bild 19 På Marsudden finns stora småhus med havsutsikt. 

 
Bild 20 Industriellt byggande vid gränsen till Kyrkslättts kommun. 
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2.7.2 UTVECKLING AV DEN BYGGDA MILJÖN  

Den byggda kulturmiljön utreddes i samband med en uppdatering av inventeringen av den 
byggda kulturmiljön i Sjundeå kommun som gjordes under sommaren–hösten 2019. 
Utredningen finns som bilagsmaterial till planen. 
 
Sjundeå kommun är ett rikt kulturområde där man hittat många fornlämningar. 
Bebyggelsen är gammal och ganska väl bevarad. Utgående från inventeringar av 
fornlämningar i Sjundeå har det varit möjligt att fastställa att området  haft etablerad 
bosättning redan tidigt på stenåldern. I början av 1400-talet utträdde Sjundeå ur Lojo 
kyrksocken och blev en egen självständig församling och förvaltningssocken. I mitten av 
1600-talet förvaltade adeln över cirka 70 % av marken och därför finns det fortfarande 
många herrgårdar och storgods i området. De historiskt sett mest betydelsefulla 
herrgårdarna i Sjundeå är Sjundby, Svidja och Pickala som alla klassificerats som 
kulturmiljöer av riksintresse. Av dessa ligger Pickala gård i planeringsområdet. 
Kommunens utveckling till en herrgårds- och storgodssocken underlättades av läget längs 
Stora strandvägen och intill goda vattenförbindelser. 
 
I Sjundeås historia framkommer spår av ockupationen av Porkala udd efter andra 
världskriget. I mellanfreden i Moskva som tecknades 19.9.1944 krävde Sovjetunionen att 
Porkala som ligger 20 km västerut från Helsingfors som sin militärbas. I freden i Paris 1947 
fastställdes arrendetiden för militärbasen till 50 år. Sovjetunionen övergav slutligen 
militärbasen i Porkala 1956. Sovjetunionen lät bygga en ny vägförbindelse för tunga 
soldattransporter tvärs över militärbasen i Porkala. Vägen, Kabanovs kanonväg, har fått 
sitt namn av militärbasens sista överbefälhavare Sergei Kabanov. Vägen går delvis genom 
planeringsområdet. 
 
I området för delgeneralplanen märks den långa bosättninghistorien och det kulturlandskap 
som bildats runt bebyggelsen. Byggandet av stamvägen har isolerat området från det 
övriga området. Under 1960-talet var området fortfarande till största delen obebyggt: 
Utöver Pickala gård fanns det några bostadsbyggnader i Sandbacka, Solvik och 
Bromsevik. Planeringsområdet gestaltas som ett odlingslandskap i omgivningen av Pickala 
å. Odlingslandskapet avgränsas av bergsryggar från norr och söder. En landsväg går i 
riktningen nordväst–sydost i skärpunkten mellan en bergsrygg och en åker på den norra 
sidan av Pickala gård. 
 
Under 1970-talet inledde kabelfabriken sin verksamhet i området och runt den byggdes 
flervåningshus och radhus för fabrikens arbetare. Radhusen är från 1961, de första fyra 
flervåningshusen från 1965 och de två senare från 1973. På en karta från 1973 ses tillfälliga 
bostadsbyggnader i anslutning till Solviks före detta herrgårdsområde. Marsuddsvägen och 
de första fristående hus har byggts i den sydvästra spetsen av Marsudden. 
 
Under 1990-talet började de obebyggda stränderna i Störsvik bebyggas. Det samma gällde 
de västra stränderna vid Marsuddens spets. Privata naturskyddsområden har grundats runt 
Båtvikens holmar. 
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Bild 21 Utdrag ur Lantmäteriverkets gamla tryckta kartor, från grundkartan 1961. Stamvägen har 
ännu inte byggts och utredningsområdet syns som ett odlingslandskap i omgivningen av Pickala å. 
Området avgränsas av bergsryggar i norr och söder. Landsvägen går i nordväst–sydostlig riktning i 
skärpunkten mellan en bergsrygg och en åker på den norra sidan av Pickala gård. 

 
Bild 22 Utdrag ur Lantmäteriverkets gamla tryckta kartor, grundkarta från 1975. Fabriken är byggd 
på Kyrkslättssidan. Intill fabriken på Sjundeå kommuns sida finns radhus och flervåningshus samt 
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tillfälliga bostäder för arbetarna. De första stora fristående husen med anslutande vägar har byggts 
vid den sydvästra spetsen av Marsudden. Pickala ås sluss har byggts för fabrikens vattenförsörjning. 

 

Bild 23 Utdrag ur Lantmäteriverkets gamla tryckta kartor, grundkarta från 1990. Bebyggandet av de 
västra stränderna av Marsuddens spets har påbörjats. Det samma häller Störsvik. Privata 
naturskyddsområden har grundats runt Båtvikens holmar. 

 Bilagsmaterial: Utredning av den byggda kulturmiljön 

2.7.3 VÄRDEN I DEN BYGGDA MILJÖN 

Byggda kulturmiljöer av riksintresse 

I området för delgeneralplanen finns två byggda kulturmiljöer av riksintresse (RKY 2009): 

• Kabanovs kanonväg 

• Pickala gård 
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En del av byggnaderna på Pickala gård är skyddade genom lagen om byggnadsskydd. 
 
Kabanovs kanonväg 
 
Beskrivning från inventeringen: 
”Kanonvägen som har bevarats från Sovjetunionens arrendering av Porkala-basen 1944-1956 
dokumenterar det s.k. kalla kriget efter andra världskriget.  Kanonvägen, som är ett av de få spåren 
från arrendetiden som har bevarats, har ursprungligen löpt genom basen.  
 
Från arrendetiden har i områdets byggda miljö bevarats olika brottstycken, som i urvalet, nationellt 
betydelsefulla objekt, representeras av den kanonväg, kallad Kabanovsvägen, som har uppkallats 
efter Porkala-basens sista kommendör. Av de vägar som har byggts med traditionell 
kullerstensbeläggning har denna väg bevarats bäst och med den längsta sträckningen, även om 
stenbeläggningen ställvis har dolts under andra beläggningar.  
 
I Sjundeå går en del av kanonvägen nära Pickala gård. Efter bron över Pickala å löper vägen förbi 
gårdens centrum och kröker sig mot sydost och nordost. Söder om korsningen av Kabanovsvägen 
och Marsuddsvägen, på vägens västra sida, finns en port av järnbalkar vid den plats där 
kasernområdet låg under arrendetiden. Vägen har lett till Båtvik, där man hade en lastnings- och 
underhållscentral. 
 
Kabanovsvägen fortsätter på Kyrkslätts sida. Ursprungligen har den byggts till basens flygfält som 
låg i Friggesby. I Kyrkslätt går vägen över ån Sperrings sund. Den 139 meter långa Vårnäs bro av 
trä byggdes där av de sovjetiska trupperna. 

 

 
Bild 24 Utdrag ur Museiverkets karta över Kabanovs kanonväg som delvis sträcker sig till 
planeringsområdet (utdrag ur kartan, rky.fi, lånad 24.5.2019). 
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Bild 25 Kabanovs kanonväg som går över Pickala gård visas med blå linje på. (utdrag ur kartan på 
rky.fi, lånad 24.5.2019) 

Pickala gård 
 
Beskrivning från inventeringen: 
”Pickala gårds miljö, som under seklernas lopp har format sig vid en från trafiksynpunkt fördelaktig 
plats vid havsviken och Pickala ås mynning, är till sin grundstruktur typisk för västra Nyland. Till 
gårdens klassiska disposition hör karaktärsbyggnaden och gårdsområdets mönsterträdgård, parken 
ner till Pickala å samt fri sikt ner till havet. På gårdens område har bevarats lämningar av 
mångahanda historiska händelser, ända från medeltiden till tiden efter andra världskriget. 
 
Pickala gårdslandskap ligger inne i Pickalaviken. Odlingslandskapet genomskärs av Pickala å, som 
kantad av klibbalar skapar ett frodigt ålandskap. Öster om ån finns en ödetomt efter en förutvarande 
by med samma namn, där också gården har funnits före 1660-talet. Landskapet avgränsas i norr av 
riksväg 51. 
 
Pickala gårds karaktärsbyggnad ligger i ändan av en trädallé som löper i syd-nordlig riktning. I 
karaktärsbyggnadens arkitektur har arkitekten A.F. Granstedt på 1840-talet kombinerat 
empireframtoningen med 1840-talets nya historierande formspråk. Byggnaden placerar sig 
stilmässigt den i slutet av empiren utvecklade eklektiska arkitekturen och hör till de tidigaste 
representanterna för denna stil. Från gårdens centralaxel öppnar sig ett perspektiv som utmynnar i 
havet. 
 
Till gårdens driftscentrum hör en bakstuga från 1700-talet, inspektorns bostadsbyggnad med valmtak 
från förra hälften av 1800-talet, en ståtlig stenladugård från 1860-talet och en stallbyggnad i jugendstil 
(1913). Till driftscentrumet hör också en bostadsbyggnad som flyttats till platsen samt nyare 
byggnader som väl smälter in i gårdens miljö och dess verksamheter. Nära Pickala å finns en timrad 
loftbod, som har fungerat som biograf under den tid Porkala var utarrenderat. 
 
Genom gårdens område löper den kullerstensbelagda s.k. Kabanovs kanonväg, som genomskar 
Porkala arrendeområde.  Efter bron över Pickala å löper vägen förbi gårdens centrum och kröker sig 
mot sydost (se det separata objektet Kabanovs kanonväg). 
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Historia 
Platsen för Pickala gård hade under flera århundraden en betydande position i kusttrafiken. Norr om 
gården löpte den s.k. Stora strandvägen och i Pickala ås mynning fanns en hamn. Pickala å utgjorde 
gräns mellan Helsingfors och Ekenäs handelsområden. 
 
Kung Gustav Vasa planerade på 1550-talet att grunda en kungsgård i Pickala.  Pickala fick säterifrihet 
1590. Ätten Fleming i Svidja byggde i Pickala ett säteri, som emellertid ödelades redan i slutet av 
seklet. På den närbelägna Kalvö fanns ett båtvarv. 
 
På 1660-talet flyttades herrgårdens driftscentrum öster om Pickala å, ungefärligen till det nuvarande 
driftscentrumets plats. År 1815 avskiljdes Pickala från Svidja och anslöts till Sjundby, varifrån den 
hade avskiljts tidigare. 
 
Gårdens nuvarande karaktärsbyggnad lät general A.F. Silfverhjelm bygga enligt ritningar av arkitekt 
A.F. Granstedt. Huvudbyggnaden stod färdig 1850 och under Silfverhjelms tid byggdes också den 
stora ladugården av packsten. Gårdens stall byggdes 1913. Gårdens trädgård och park har behållits 
tämligen oförändrad jämfört med Senatens karta från år 1872. 
 
Sovjetunionens arrendering av Porkala-basen 1944-1956 vittnar om det kalla kriget efter andra 
världskriget. Under Porkalas arrendetid var Pickala gård en del av den ryska staben och återgick till 
ägarsläkten 1956. Byggnadens inre utrymmen renoverades enligt planer av Bertel Gripenberg.” 

   
 

 
Bild 26 Pickala gårds byggda kulturmiljö av riksintresse anvisas med blå rutig raster på Museiverkets 
karta (utdrag ur karta på rky.fi, lånad 24.5.2019) 

Området berörs av ett skyddsbeslut som fattats med stöd av lagen om byggnadsskydd 
(24.9.1987). I beslutet fastställs följande: 
 
1. Skyddet berör huvudbyggnadens fasader, den ursprungliga rumsfördelningen och den 
fasta inredningen. I övriga byggnader ska utsidan bevaras och endast restaurerande 
ändringsåtgärder är tillåtna. 
 
2. Byggnaderna får användas för liknande ändamål som i nuläget eller för annat ändamål 
som inte minskar byggnadernas kulturhistoriska värde. 
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3. Byggnaderna och de omgivande området samt parken ska användas så att deras 
kulturhistoriska värde bevaras. 
 
4. Tillstånd från Museiverket förutsätts för ändrings- och reparationsarbeten. I fråga om 
större reparations- och ändringsprojekt ska information skickas till länsstyrelsen i god tid 
innan arbetena inleds. 
 
5. I det område som omfattas av skyddet är det tillåtet att uppföra endast sådana 
nybyggnader som godkänts av Museiverket och vars användningsändamål ansluter till 
jordbruk och som är nödvändiga med tanke på upprätthållandet av de skyddade 
byggnaderna. I planeringen av nybyggnader ska krav som uppstår genom miljön beaktas. 
 
6. Museiverket har rätt att ge noggrannare anvisningar om hur skyddsbestämmelserna ska 
tillämpas och bevilja mindre undantag från dem. 
  
 

 
Bild 27 Byggnader på Pickala gård är skyddade genom lagen om byggnadsskydd. 

Byggd kulturmiljö av landskapsintresse 
 
I området finns inga kända byggnadsarvsobjekt av landskapsintresse. 
 
Värdefulla områdeshelheter av lokalt intresse 
 
I området för delgeneralplanen finns tre lokalt värdefulla objekt i den byggda miljön. 
Objekten anvisas med beteckningen Värdefull byggnad eller byggnadsgrupp. 
 

• Karells (inventeringsobjekt nummer 47) är en liten bostadsbyggnad med 
stockstomme och sadeltak som sannolikt byggts på 1920-talet. Byggnaden har 
nyligen renoverats. Byggnadens ursprungliga massa har ändrats en del, men till 
exempel de ursprungliga fönstren med sex rutor finns fortfarande kvr. En tilläggsdel 
har byggts på baksidan av byggnaden och fasadöppningarna har ändrats. 
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Byggnaden är ljusgul och har stående brädfodring. Taket består av ett mörkt 
plåttak. 

• Solvik Gård (inventeringsobjekt nummer 49) är en bostadsbyggnad med 
tegelfasad och sadeltak och representerar ett utseende som är ovanligt i Sjundeå. 
Det ovanliga utseende kan förklaras med att byggnaden tidigare fungerat som 
ladugård i anslutning till en numera riven herrgård. I fasaden har en del öppningar 
murats igen, men deras lägen syns fortfarande i fasaden. Fönstren består till 
största delen av sex rutor och byggnaden har även några runda fönster. 
Byggnaden har förnyats kraftigt sedan dess ursprungliga utseende på 2010-talet. 

• Villa Solkulla (inventeringsobjekt nummer 50) är ett ståtligt jugendinspirerat 
bostadshus från sekelskiftet. Huset har sadeltak, brädfodring i varierande riktning, 
jugendfönster och gaveln är dekorerad med en s.k. stigande sol. Byggnaden ligger 
på en synlig plats intill stamvägen, i ett område där det öppna landskapet i Sjundeå 
förändras till ett mer slutet landskap med tät vegetation och ett mer tätortsliknande 
utseende, vilket är karaktäristiskt för Kyrkslätt. Byggnaden är gulmålad och har ett 
maskinfalsat plåttak. 

2.7.4 LANDSKAP 

Under det senaste delgeneralplaneprojektet har en landskapsutredning gjorts för området 
(landskapsutredning för delgeneralplanen för södra Sjundeå, Ramboll Finland Oy, 2016).  
 
 Bilagsmaterial: Landskapsutredning för delgeneralplanen för Södra Sjundeå, 
Ramboll Finland Oy, 2016 
 
Berggrunds- och jordmånsförhållanden, terrängformer 
 
I indelningen i landskapsprovinser ligger planeringsområdet i landskapsprovinsen Södra 
kustlandet och noggrannare till Finska vikens kustregion och till en liten del till Södra 
odlingsregionen. Karakteristiskt för landskapet i Finska vikens kustregion är ett splittrat 
landskap samt kala och skogbevuxna bergmarker. Södra odlingsregionen består 
huvudsakligen av effektivt odlingsområde med lermarker i synnerhet längs med åarna. 
Vegetationen är frodig med undantag av de karga bergsområdena.  
 
Huvudelementen i landskapet i planeringsområdet består av Pickala å och det 
kulturlandskap för herrgården som ligger vid åns strand. Kulturlandskapet avgränsas av 
Marsudden och de skogbevuxna bergsväggarna i den mellersta delen av 
planeringsområdet. Terrängen är högst vid Marseskogen i de mellersta delarna av udden 
och lägst vid havsstränderna och Pickala ådal. I låglänta områden består jordmånen främst 
av gyttjig lera. De högsta punkterna i terrängen består av bergmark och rapakiviberg och i 
deras kanter förekommer sandmarker där den äldsta bebyggelsen i området är belägen. 
 



  

   

 
 

25 (76) 
 

DELGENERALPLAN FÖR PICKALA-MARSUDDEN 2040 

11 .11.2019 

 

PROJEKTNUMMER 20602385 

 

 

 

Planbeskrivning_Sjundeå_Pickala_Marsudden DGP_förslag.docx 

  
Bild 24 Utdrag ur jordmånskartan (landskapsutredning av Södra Sjundeå för delgeneralplanen 
(Ramboll Finland Oy, 2016, GTK 2015) 

 
Bild 25 Åkrarna vid Pickala gård spelar en betydande roll för landskapet i området. 
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Bild 26 Skogbevuxna bergsryggar är typiska för området. 

 
Bild 27 Skogslandskap i området för delgeneralplanen, fotograferat från sydost. Längst fram syns 
Marsuddens spets, i bakgrunden åkerslätterna runt Pickala å. 
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Bild 28 Bild från ost över skärpunkten mellan Pickala gårds åkrar och den skogbevuxna bergsryggen. 
I mitten syns Pickala ås mynning. 

 
Bild 29 Bild från söder. Pickala å strömmar i mitten av bilden. På den västra sidan av ån ligger Pickala 
gård i mitten av en skogsholme. I bakgrunden syns Vikträsk. 
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Bild 30 Bild över planeringsområdet från sydväst. De låglänta åkerslätterna kantas av skogbevuxna 
bergsryggar. 
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2.7.5 LANDSKAPSVÄRDEN 

Värdefulla landskapsområden av riksintresse och landskapsintresse 

En del av området ligger i ett landskapsområde av riksintresse: Kulturlandskapen 
Degerby–Pickala–Palojoki. Landskapsområdet av riksintresse ligger i den nordvästra delen 
av planeringsområdet. 
 
Den sydligaste delen av kulturlandskapet för Degerby–Pickala å–Palojoki anvisas som en 
kulturmiljö av landskapsintresse. Utöver detta gränsar den västra delen av 
planeringsområdet till en kulturmiljö av landskapsintresse på Kyrkslätts sida; Pickalavikens 
industriområden. 

 

Bild 35 Utdrag ur avgränsningen av landskapsområden av riksintresse och landskapsintresse, 
planeringsområdets läge anvisas med en blå pil. Gränserna för det gällande landskapsområdet av 
riksintresse visas med grön rasterbeteckning och förslag på avgränsning enligt de uppdaterade 
inventeringarna visas med orange. Med rosa gränser visas gränserna för en kulturmiljö av 
landskapsintresse. Karta © Nylands förbunds kartservice. 

Värdefulla landskapsområden av lokalt intresse 

I den utarbetade landskapsutredningen anvisas inga landskapsområden av lokalt intresse 
till området för delgeneralplanen. 

2.7.6 FORNLÄMNINGAR 

I planarbetet beaktas och utnyttjas utredningar och inventeringar som gjorts för området 
tidigare, till exempel Museiverkets arkeologiska inventering i Sjundeå från 2014 samt 
Mikroliittis arkeologiska inventering för Pickala–Marsudden–Kloviken–Pattuviken från 
2009. I samband med att utkastet till delgeneralplan var framlagt lät en markägare 
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dessutom göra en provgrävning: Sjundeå, Marsudden, Arkeologisk provgrävning av 
eventuellt röse 2019, Mikroliitti Oy 2019. 
 
Utifrån ovan nämnda utredningar ligger de fasta fornlämningarna Klovviken I och Klovviken 
II och Marsviken samt de övriga kulturarvsobjekten Skepparbäcken och Pickala i 
planområdet. 
 
Klovviken I (1000015050) 
Fast fornlämning: Gravplats från tidig metallålder 
 
Röset ligger i den innersta delen av Pickalaviken intill Marsudden, 170 meter nord-nordväst 
om den innersta delen av Klovviken. I den västra kanten av en backen finns ett helt 
gravröse. Den har en diameter på 7 m och en höjd på cirka 1 meter. I mitten finns en grop. 
 
Klovviken II (1000015051) 
Fast fornlämning: Gravplats från tidig metallålder 
 
Röset ligger i den innersta delen av Pickalaviken intill Marsudden, 145 meter norr om den 
innersta delen av Klovviken, på en bergsupphöjning vid den högsta punkten av udden, 
under en elledning och intill en elstolpe. På platsen finns ett söndrigt gravröse. 
 

 
Bild 31 Läget för Klovviken 1 och 2 i Museiverkets servicefönster för kulturmiljön kyppi.fi (lånad 
4.11.2019). 

Marsviken (755010037) 
Fast fornlämning: historiskt gravröse 
 
Objektet ligger i Pickala i Sjundeå, cirka 900 meter öster om Pickala ås mynning i 
Marseskogen. Marsudden går från den östra sidan av objektet. I den östra sluttningen av 
den bergiga backen finns tre rösen som byggts av ganska små stenar. Rösena är eventuellt 
historiska eller eventuellt byggda först under den tid då Porkala udd var arrenderad till 
Sovjetunionen. 
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Bild 32 Marsvikens läge i Museiverkets servicefönster för kulturmiljön kyppi.fi (lånad 4.11.2019). 

Skepparbäcken (1000025980) 
Övrigt kulturarvsobjekt: Moderna försvarsanläggningar, stridsgravar 
 
I samband med inventeringen 2014 observerades gropar och bitar av löpgravar som grävts 
i marken i skogen cirka 500 meter sydost om Pickala gård, på den södra sidan av den väg 
som leder till gården. Groparna har en diameter på cirka 3–4 meter. Groparna är sannolikt 
bottnar till skyddsrum i fält från åren 1944–1956 då Porkala var arrenderat till 
Sovjetunionen. 
 
Pickala (1000008609) 
Övrigt kulturarvsobjekt: historisk byggnadsplats, herrgård, rälssäteri 
 
Pickala ligger på Pickala ås östra strand. Pickala nämns första gången i Åbo domkyrkas 
bok från mitten av 1400-talet där man nämner lagmannen ”Jakob Persson (IIIe) till Pickala”. 
Kronan hade intresse för herrgården på 1500-talet och kunde driva något slags samarbete 
med den. 
 
Andra möjliga fornminnen i området har uppdaterats i Museiverkets servicefönster 
för kulturmiljön i augusti 2019. 
 
Vraket i Pickala (1201) 
Eventuell fornlämning 
 
Det finns uppgifter från en privatperson om ett eventuellt fartygsvrak i trä. Uppgifterna har 
inte undersökts. Det eventuella vraket ligger i Marseviken på den västra sidan av 
Marsudden vid Pickalaviken. Uppgifterna om läget är inexakta. Vrak av ett fartyg i trä som 
tidigare varit synligt ovanför ytan. Uppgifter om vrakets bakgrund saknas. 
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Bild 33 Eventuell undervattensfornlämning. Läge i Museiverkets servicefönster för kulturmiljön 
kyppi.fi (lånad 4.11.2019). 

Rödhälls (1000035777) 
Eventuell fornlämning: historisk boplats, torp 
 
Objektet har inte undersökts i terrängen och har inte avgränsats. Punkten på museikartan 
är vägledande. 
 

 
Bild 34 Röddhälls eventuella fornlämning. Läge i Museiverkets servicefönster för kulturmiljön kyppi.fi 
(lånad 4.11.2019). 

Sandbacka (1000035778) 
Eventuell fornlämning: historisk boplats, torp 
 
Objektet har inte undersökts i terrängen och har inte avgränsats. Punkten på museikartan 
är vägledande. Källa: Konungens kartverk. 
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Bild 35 Sandbackas eventuella fornlämning. Läge i Museiverkets servicefönster för kulturmiljön 
kyppi.fi (lånad 4.11.2019). 

Högströms (1000035780) 
Eventuell fornlämning: historisk boplats, torp 
 
Objektet har inte undersökts i terrängen och har inte avgränsats. Punkten på museikartan 
är vägledande. Källa: Konungens kartverk. 
 
Rosenlunds (1000035779) 
Eventuell fornlämning: historisk boplats, torp 
 
Objektet har inte undersökts i terrängen och har inte avgränsats. Punkten på museikartan 
är vägledande. Källa: Konungens kartverk. 
 

 
Bild 36 Högströms och Rosenlunds eventuella fornlämning. Läge i Museiverkets servicefönster för 
kulturmiljön kyppi.fi (lånad 4.11.2019). 

2.8 NATURMILJÖ 

2.8.1 NATURFÖRHÅLLANDEN OCH UTARBETADE UTREDNINGAR 

I den geobotaniska zonindelningen ligger Sjundeå i den hemiboreala zonen och i 
indelningen av myrområden hör Sjundeå till högmosseregionen. Strandskogarna består 
främst av klibbalsdominerade strandlundar som avskiljs från havet genom en vasszon. 
Strandskogarna övergår endera till moskog med blandade träd eller till mer vidsträckta 
strandskogar med högörtsvegetation. De övriga skogarna i området är grandominerad 
blandskog på momark samt talldominerad skog i de bergiga områdena. 
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Enligt Geologiska forskningscentralen består jordmånen utöver bergsmarkernas ryggar av 
sandmorän, sand, gyttjig ler samt gyttja. Bergsmarkerna ligger som ryggar i nordvästlig-
sydostlig riktning och den största ryggen finns vid Marsesskogen. Mellan bergsryggarna 
finns sand- och sandmoränområden. Det mest vidsträckta gyttjelerområdet finns vid 
Pickalas åkrar samt i strandområdena utanför Marsevikens och Båtvikens 
naturskyddsområden samt i området mellan Kabanovs gränd och Fiskarviken.  Gyttja finns 
i strandområdena vid Fiskarviken. 
 
Den västligaste delen av planeringsområdet ligger i ett grundvattenområde; Timalabergens 
övriga grundvattenområde som lämpar sig för vattenförsörjning.  
 
I området har utarbetats naturutredningar enligt listan nedan. Under våren/sommaren 2019 
utarbetas dessutom utredningar av flygekorre, åkergroda och häckande fåglar: 
 

• Natur- och landskapsutredning för stranddetaljplan, Maanmittari Oy Öhman 2018 

• Naturutredning för Södra Sjundeås delgeneralplaneområde, Ramboll Finland Oy 
2016 

• Naturutredningar för Marsudden i Sjundeå, Ympäristötutkimus Yrjölä Oy & 
Bathouse 2010 

• Utredning av fiskbeståndet i naturskyddsområdet Båtvikens holmar genom 
NORDIC-provnätfiske, WSP LT-Konsultit Oy 2006 

 
De mest betydande naturvärdena som konstaterades i området i samband med 
naturutredningen 2016 är två ädelträdsskogar som emellertid inte är i naturtillstånd utan 
har planterats av markägaren. I lundarna i området växer dessutom ställvis hasselbuskar, 
men inte i en sådan mängd som förutsätts för en naturtyp som ska skyddas enligt 29 § i 
naturvårdslagen. I området finns gott om bergiga backar och på en del av dem är 
trädproduktionen sannolikt mindre än på karga moar och av denna orsak är de sådana 
särskilt värdefulla livsmiljöer som avses i 10 § i skogslagen. I området finns inga sådana 
små vattendrag i naturtillstånd som avses i 2 kap. 11 § i vattenlagen. 
 
I en fladdermusutredning som gjordes för delgeneralplanen observerades nordisk 
fladdermus, trollfladdermus och sannolikt fransfladdermus. De strandskogar som bevarats 
enhetliga i området är viktiga födoområden och flyttrutter för fladdermössen. Dessa 
förbindelser och födosökningsområden bör bevaras tillräckligt skyddade i samband med 
detaljplaneringen och den övriga detaljerade planeringen. 
 
I en utredning av åkergroda som gjordes våren 2019 gjordes inga observationer av arten. 
Flygekorre observerades på två olika platser i närheten av hästkliniken 2019. Skogen på 
Båtvikens västra strand är en sådan föröknings- och rastplats för flygekorre som avses i 
49 § i naturvårdslagen. Skogen intill hästkliniken är en förbindelse som arten använder för 
att röra sig mellan olika områden. Flygekorrar har tidigare observerats även på den norra 
sidan av riksvägen och det är möjligt att dessa områden är anslutna till varandra. 
 
I landskapsplanen anvisas ett behov av en grönförbindelse i väst–ostlig riktning som är 
belägen i planområdet. 
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2.8.2 NATURSKYDDSOMRÅDEN OCH UTROTNINGSHOTADE ARTER 

Pickala å hör till Naturaområdet för Sjundeå å (FI0100085) och den är skyddad som ett 
område enligt habitatdirektivet (SAC). Sjundeå å hör till naturtypen Fennoskandiska 
naturliga större vattendrag som ingår i habitatdirektivets bilaga I och i området förekommer 
utter som är en art som ingår i bilaga II till habitatdirektivet. I Sjundeå ås vattendrag 
förekommer dessutom öring och den sällsynta kungsfiskaren har observerats i området. 
Konsekvenserna av delgeneralplanen för Naturaområdet Sjundeå å har undersökts genom 
en Naturabedömning enligt 65 § i naturvårdslagen. 
 
Från planeringsområdet finns inga uppgifter om förekomsten av nationellt sett 
utrotningshotade organismarter. Planeringsområdet gränsar till naturskyddsområdet för 
Båtvikens holmar (YSA012629). Omgivningen av Pickala å anvisas som 
naturskyddsområde (SL) i förslaget till etapplandskapsplan för Västra Nyland. 

2.8.3 FÅGELBESTÅND 

Kusten vid Marsudden ingår i fåglarnas huvudflyttrutt både på våren och på hösten. 
Pickalafjärden är en av Finlands viktiga fågelområden (FINIBA 210267). Den viktigaste 
arten som rastar i området på våren är storskrake. I utredningen av häckande arter var de 
viktigaste arterna som förekom i området ormvråk och nattskärra. 

2.9 BEFOLKNING OCH ARBETSPLATSER 

2.9.1 BEFOLKNINGSUTVECKLING 

Befolkningen i Sjundeå kommun har ökat från 1990 fram till 2014, varefter tillväxten vände 
och höll sig jämn men något sjunkande. Enligt Statistikcentralen hade Sjundeå 6 146 
invånare 2017. Enligt Statistikcentralens prognos från 2015 uppskattas kommunens 
befolkning öka i framtiden. Enligt uppskattningen (2015) hade Sjundeå 7 904 invånare 
2040.  
 

 

Bild 42 Befolkningsprognos för Sjundeå 2015 enligt ålder och kön områdesvis 2015–2040 
(Statistikcentralen 2015). 

Enligt Paikkatietoikkuna1 har områden på 1 km2 i planeringsområdet och i dess omgivning 
haft sammanlagt 314 invånare 2017. Invånarantalet i planeringsområdet förblir något 
mindre än det som nämns ovan. 

2.9.2 ARBETSPLATSER 

Enligt Statistikcentralen fanns det 1 410 arbetsplatser i Sjundeå 2016. Av Sjundeåborna 
arbetade 25,3 % i sin boendekommun. I planeringsområdet finns några arbetsplatser bland 

                                                   
1 www.paikkatietoikkuna.f i> ”befolkningsrutmaterial 1km x 1km 2017/Statistikcentralen”; planeringsområdet ligger 
i flera rutor av vilka de nordligaste sträcker sig till den norra sidan av stamväg 51, de östligaste till Kyrkslättssidan 
och de västligaste till den västra sidan av Pickala å. 
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annat på en bilplåtsverkstad och i ett serviceföretag inom hästbranschen. Området gränsar 
till Båtviks industriområde som ligger på Kyrkslätts sida.  

2.10 SERVICE 

I området finns inga offentliga eller kommersiella tjänster utan området stöder sig främst 
på servicen i Sjundeå centrumtätort som ligger cirka 8 kilometer från planområdet.  
Området för delgeneraplanen ansluter till Störsvik i den västra delen. I Störsvik finns en 
allmän badplats, en gästbåthamn, ett privat daghem samt ett golfcenter med inkvartering 
och restaurang. Avståndet till Kyrkslätts kommuncentrum är cirka sex kilometer. 
Grundläggande utbildning ordnas i Sjundeå centrumtätort som ligger på cirka sex 
kilometers avstånd. På Kyrkslätts sida finns Kantviks finskspråkiga skola (klasserna 1–6)  
längs befintliga trafikrutter på cirka fem kilometers avstånd från planområdets gräns. 
 

 
Bild 37 Tillgängligheten till skolor för årskurserna 1–6 fågelvägen från området för delgeneralplanen. 
Avståndszoner på 250, 500, 1 000, 2 000, 3 000 och 5 000 meter har bildats för läroanstalterna 
(grundskolor och gymnasier) i Liiteri-programmet. Kantviks skola på Kyrkslätts sida ligger på fem 
kilometers avstånd från planområdet men avståndet till skolan i Sjundeå kommuncentrum är cirka 
åtta kilometer. (Utdrag Liiteri 4.11.2019) 

Den närmaste dagligvarubutiken, ABC Pikkala, ligger strax intill området för 
delgeneralplanen. På Kyrkslätts sida ligger Kantviks kommersiella service även på 5 km:s 
radie (fågelvägen) från området för delgeneralplanen. 
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Bild 38 Handelns servicenät runt området för delgeneralplanen. Tillgänglighetszonerna har beräknats 
fågelvägen. Avståndszoner på 250, 500, 1 000, 2 000 och 5 000 meter har bildats för 
dagligvarubutikerna. (Utdrag Liiteri 4.11.2019) 

 
Bild 39 Störsviks badstrand och gästbåthamn i den västra kanten av området för delgeneralplanen. 
Flygbild från 2019 över Störsvik i riktning mot Marsudden. 
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2.11 TRAFIK 

I norr gränsar området till stamväg 51 (Kustvägen). I övrigt består trafiknätet i området för 
delgeneralplanen huvudsakligen av privata vägar, vilket framkommer på bild 13. Största 
delen av vägarna är grusbelagda och smala. Trafikmängderna i området har inte 
beräknats, med undantag av stamväg 51, men trafikmängderna kan konstateras vara små 
eftersom områdets invånar- och arbetsplatsvolymer är små.  
 

 

Bild 40 Karta över områdets vägar och deras funktionsklasser. 

En av de mest centrala vägarna i området för delgeneralplanen är Marsuddsvägen som 
har en anslutning till stamväg 51 och som fortsätter genom bybebyggelsen till den södra 
delen av området. Från stamvägen kan man numera ta sig till området även via 
Solviksvägens Kabelvägens flerplanskorsningar och från Pickala gård via bron över 
stamvägen till Östra Kungsvägen, varifrån det finns en anslutning till stamvägen. Vägnätet 
med namn visas på bild 47. 



  

   

 
 

39 (76) 
 

DELGENERALPLAN FÖR PICKALA-MARSUDDEN 2040 

11 .11.2019 

 

PROJEKTNUMMER 20602385 

 

 

 

Planbeskrivning_Sjundeå_Pickala_Marsudden DGP_förslag.docx 

 

Bild 41 Vägnätet i planeringsområdet, källa: Sjundeå kartservice. 

Utgående från terrängbesök och diskussioner med kommunens representanter kan 
motorfordonstrafiken konstateras vara smidig med undantag av stamväg 51 och dess 
anslutningar. De stora trafikmängderna längs stamväg 51 orsakar utmaningar för trafikens 
smidighet vid de anslutningar som leder från området för delgeneralplanen till stamvägen. 
Trafikutmaningar som berör stamvägen har utretts noggrannare i 
områdesreserveringsplanen för stamväg 51 (A-Insinöörit 2017). 
 
Områdesreserveringsplanen för stamväg 51 är utgångspunkt för delgeneralplanen (bild 
14). Planeringsområdet berörs av en ny planskild korsning (Kälas planskilda korsning). I 
planeringsområdet finns ett kort gång- och cykelledsavsnitt längs stamväg 51 från 
Kabelvägen mot Kyrkslätt. I områdesreserveringsplanen för stamväg 51 har gång- och 
cykelleden förlängts fram till den nya planskilda korsningen och från anslutningen i riktning 
mot Marsudden.  
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Bild 42 Områdesreserveringsplan för stamväg 51 (A-Insinöörit 2017). 

Den senaste undersökningen av persontrafiken, som gjordes 2016, visar att 76 % av 
områdets resor sker med personbil, beräknat enligt gemensamma siffror för Sjundeå och 
Ingå. Sammanlagt görs 2,7 resor/person/dygn i området och deras längd är sammanlagt i 
genomsnitt 52 km/person/dygn. Enligt samma undersökning är det vanligt att man ägar 
personbil i området. Upp till 50 % av hushållen i området äger minst 2 personbilar. Endast 
6 % av hushållen i området äger ingen bil alls. Utgående från dessa resultat kan det 
konstateras att det huvudsakliga färdsättet i området för delgeneralplanen koncentreras 
kraftigt till personbil.  

2.11.1 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Förhållandena för gång- och cykeltrafiken är bristfälliga framför allt längs stamväg 51. 
Längs förbindelsen lägre ner i hierarkin passar gång- och cykeltrafiken långt till samma led 
som motorfordonstrafiken eftersom mängderna av alla trafikformer är små och 
hastigheterna måttliga.  
 

2.11.2 KOLLEKTIVTRAFIK 

Användningen och utbudet av kollektivtrafik är i nuläget ganska litet i Sjundeå. För 
kollektivtrafiktjänsterna svarar HRT. De busshållplatser som ligger närmast 
planeringsområdet finns längs stamväg 51 (Kustvägen)och Kabelvägen som syns på bild 
49. 
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Bild 49 Kollektivtrafikhållplatser (blå punkter) (https://reittiopas.hsl.fi/) 

Längs stamvägen trafikerar tre olika bussar per dygn (linjerna 182, 192 och 912). Utöver 
detta trafikerar linjerna 902, 902K och 912 längs Kabelvägen och erbjuder 11–12 turer per 
dag i båda riktningarna. 

2.11.3 TRAFIKSÄKERHET 

Enligt Statistikcentralens uppgifter om trafikolyckor har det i området för delgeneralplanen 
skett sex olyckor som lett till personskador och en dödsolycka mellan åren 2011 och 2017. 
Alla olyckor har inträffat längs stamväg 51 (Kustvägen). Förbättringen av områdets 
trafiksäkerhet koncentreras därför till området för stamväg 51 (Kustvägen) och den beaktas 
i vägens områdesreserveringsplan.  

2.11.4 GJORDA TRAFIKUTREDNINGAR 

Området för delgeneralplanen ligger längs med stamväg 51 (Kustvägen). Utvecklingen av 
stamväg 51 har utretts genom många trafikutredningar och utredningar av etapplaneringen 
för åtgärderna. En viktig utredning är områdesreserveringsplanen för stamväg 51 
(Förbättring av stamväg 51 på avsnittet Kyrkslätt–gränsen till Ingå, Kyrkslätt och Sjundeå; 
NTM-centralen 2017) som använts som grund för utvecklingen även i denna plan. Utöver 
områdesreserveringsplanen har även funktionen och förbättringen av anslutningar i 
närheten av planeringsområdet (anslutningarna vid Sunnanvik,Störsvik och Käla) 
undersökts i en utredning som beställts av NTM-centralen: ”Anslutningslösningar för 
stamväg 51 vid Sjundeå”. 
 
I den nyaste utredningen, en utredning av etapplaneringen för åtgärderna för Sv 51 på 
avsnittet Kyrkslätt–Ingå, från 2019 etapplaneringen av de åtgärder som presenteras i för 
stamväg 51 i områdesreserveringsplanen. Som de viktigaste åtgärderna med tanke på 
delgeneralplanen nämns förbättringen av trafiksäkerheten vid Kabelvägens anslutning som 
skulle genomföras som en snabb åtgärd inom den närmaste framtiden (s.k. etapp 0+). Med 
tanke på planeringsområdet är de viktigaste åtgärderna i den första etappen byggande av 

https://reittiopas.hsl.fi/
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Getbergsportens planskilda korsning och parallellvägsarrangemang i Karlberg. Det 
föreslås att den sistnämnda ska förverkligas före byggandet av den planskilda korsningen 
i Käla som ligger i planområdet. Den planskilda korsningen i Käla ersätter de nuvarande 
flerplanskorsningarna i området för delgeneralplanen. I utredningen föreslås att Störsviks 
korsningsbro mellan Störsviksvägen Västra Kungsvägen skulle byggas efter byggandet av 
den planskilda korsningen i Käla. I utredningen i fråga föreslås att Sunnanviks planskilda 
korsning byggs efter de ovan nämnda och därefter skulle utvecklingen av stamväg 51 
fortsätta med byggandet av de fyrfiliga vägavsnitten från öst och fortsätta fram till 
Sunnanviks anslutningsområde i väst. 
 
Utöver de ovan nämnda utredningarna beställde NTM-centralen 2019 även en 
åtgärdsutredning av trafikarrangemangen i Båtviksområdet längs Sv 51 där möjligheterna 
att utveckla anslutningsarrangemangen längs sv 51 vid Pickalavikens och Kantviks 
industriområden på gränsen mellan Sjundeå och Kyrkslätts kommuner undersöktes. I 
utredningen undersöktes bl.a. servicenivån för Kabelvägens anslutning i nuläget under den 
livligaste kvällstimmen med hjälp av trafikberäkningar från 2018. Enligt 
funktionsgranskningen är servicenivån vid Kabelvägens anslutning väldigt dålig under den 
livligaste kvällstimmen även med nuvarande trafikmängder, och av denna orsak kan även 
liten ökning av trafiken från sidoriktningarna försämra säkerheten vid anslutningen 
ytterligare och försvåra anslutandet till huvudvägen. Den ökande markanvändningen i 
området för delgeneralplanen får därför inte styras till Kabelvägens anslutning eftersom 
dess servicenivå inte klarar av ökande trafikmängder. 

2.12 SAMHÄLLSTEKNIK 

2.12.1 ELNÄT 

I planeringsområdet finns inga högspänningslinjer. Den närmaste högspänningslinjen går 

vid gränsen till planeringsområdet fram till Pickala industriområde i Kyrkslätt. 

2.12.2 VATTEN- OCH AVLOPPSNÄT 

I den södra delen av planeringsområdet finns en pumpstation för avloppsvatten. Längs 

Marsuddsvägen, Kabanovs gränd och Kabelvägen har man planerat en vattenledning och 

avloppsrör. Nuvarande avlopps- och vattenledningslinjer går i havet, i närheten av 

Kabelvägen och vid gränsen till Kyrkslätts fabriksområde, vid den gamla järnvägen.  

Bilaga 3: Samhällstekniskt nät 

2.13 ÖVRIGA SÄRDRAG I MILJÖN 

2.13.1 FÖRORENADE MARKOMRÅDEN 

I förorenade markområden finns till följd av människans verksamhet sådana ämnen som 
orsakar skada eller en betydande risk för miljön eller hälsan, en försämring av trivseln eller 
annan jämförbar skada. Skadliga ämnen hamnar i marken t.ex. till följd av olyckor, misstag 
och små utsläpp som skett under en lång tid. Även tidigare nedgrävning av avfall är en 
orsak till att jordmånen förorenas. I värsta fall kan ämnena transporteras från jordmånen 
till grundvattnet, ett vattendrag eller spridas över omgivande områden.  
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I förorenade markområden måste åtgärder vidtas för att lindra skadorna och riskerna till en 
acceptabel nivå. Denna nivå är beroende av markanvändningen i området. Avsikten är att 
effekterna av skadliga ämnen i miljön förhindras på förhand eller begränsas så mycket som 
möjligt om det inte går att förhindra dem helt. I generalplanen är det möjligt att utfärda 
bestämmelser bl.a. om bedömning av föroreningarna i ett område och om behovet av 
sanering samt om sanering före ändring av markanvändningen. 
 
I planeringsområdet finns ett objekt som ingår i MATTI-datasystemet för markens tillstånd. 
Objektet är en före detta industriavstjälpningsplats längs Kabelvägen. Objektet berörs av 
ett utredningsbehov, vilket innebär att föroreningarna i marken på objektet inte har 
verifierats i någon större utsträckning och detta ska utredas t.ex. då markanvändningen 
eller ägarförhållandena ändras. I samband med hörandet i planens beredningsskede 
erhölls även information om en eventuell industriavstjälpningsplats på den västra sidan av 
Solviksvägen. 

2.13.2 MARKTÄKTSVERKSAMHET 

På den norra sidan av planområdet ligger Stallsmossabergets marktäktsområde. I 
närheten av planområdet, i området för Getberget-Överby i Kyrkslätt finns också ett område 
där det utövas brytning och krossning av stenmaterial. I planeringsområdet finns inga 
marktäktsområden. 
 

3 MÅL 

3.1 SJUNDEÅ KOMMUNS MÅL FÖR UTARBETANDET AV 

DELGENERALPLANEN 

3.1.1 SAMMANSTÄLLNING AV MÅLEN 

I planeringsområdet gäller delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå som godkänts av 
kommunfullmäktige 22.3.1993 och fastställts av länsstyrelsen i Nyland 7.2.1994. 
Delgeneralplanen har delvis genomförts. Målen styrs dessutom av kommunstrategin och 
utvecklingsbilden för markanvändningen. 
 
Avsikten med den delgeneralplan som utarbetas nu är att utveckla attraktionskraften i 
Sjundeå kommun genom att anvisa mångsidiga, attraktiva och havsnära områden för 
boende och som arbetsplatsområde. De byggnadsplatser som anvisas i den gällande 
delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå beaktas och dessutom anvisas nya 
bostadsområden och arbetsplatsområden som ska lösas genom en detaljplan. 
 
En förbättring av trafiksäkerheten och förutsättningarna för gång- och cykeltrafik har en 
nyckelposition i planeringen. I delgeneralplanen beaktas den områdesreserveringsplan 
som gäller stamväg 51. Planens avsikt är att anvisa gatunät och en förbindelse från 
området i riktning mot Störsvik. I planen beaktas förbindelser för gång- och cykeltrafik samt 
utvecklingen av dem både inom områdets gränser och i riktning mot kommuncentrumet 
och Kantvik i Kyrkslätt. 
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I samband med planarbetet beaktas de rikliga och mångsidiga värdena i områdets natur, 
landskap, arkeologiska kulturarv och den byggda kulturmiljön. Vid behov utfärdas även 
skyddsbestämmelser som berör dessa. 

3.1.2 SJUNDEÅS KOMMUNSTRATEGI 

Sjundeå kommuns strategi godkändes som en del av budgeten för 2010. Strategins mål 
tar sikte mot en vision om hurdant Sjundeå kommer att vara år 2030. I samband med 
budgeten godkänner fullmäktige varje år de verksamhetsmässiga målen som styr 
utvecklingen för att uppnå de strategiska målen. Värden som styr kommunens dagliga 
verksamhet Uppdateringen av strategin bereddes vid fullmäktigeskiftet hösten 2017 och 
den godkändes vid fullmäktiges möte 13.11.2017 § 185. 
 
Sjundeås vision för 2030 
 
Sjundeå är en kommun som är naturnära, har en trygg livsmiljö och en levande 
tvåspråkighet och är en del av metropolområdet. Kommunen erbjuder invånare, personal 
och företag en hållbar och kvalitativ boende- och verksamhetsmiljö. 
 
Strategiska mål 
 
1. Aktiv och växande kommun 
 
2. Välmående och lyckliga invånare 
 
3. Kunnig, välmående och serviceinriktad personal 
 
4. Kontrollerad ekonomi 
 
I synnerhet följande strategiska mål berör markanvändningen: ”Vi utvecklar Sjundeå som 
en livskraftig tvåspråkig kommun, i vilken invånare, företag och företagare har bra att leva 
och verka. 
 
Vi utvecklar och genomför servicelösningar som stöder välbefinnandet. I centrum för 
kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen samt samhället. 
Som en s.k. wellnesskommun är Sjundeå framför allt trygg, trivsam och naturnära. 
 

Sjundeå kommuns värden 

1. Hållbar utveckling och ansvarighet 

2. Tolerans och trygghet 

3. Partnerskap och inriktning på invånarna 

Det värde som framför allt berör markanvändningen är: 
”Med hjälp av regionalt samarbete och planenligt planläggning strävar vi efter att 
säkerställa fungerande infrastruktur för att utveckla näringslivet. Genom att handla på detta 
sätt arbetar vi för att behålla arbetsplatserna och för att utveckla företagsamheten genom 
alla medel som står till vårt förfogande.” 
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3.1.3 UTVECKLINGSBILD FÖR MARKANVÄNDNINGEN I SJUNDEÅ 

Utvecklingsbilden för markanvändningen i Sjundeå utarbetades ursprungligen för åren 
2003–2030. Utvecklingsbilden har uppdaterats två gånger. Den senaste, utvecklingsbild 
för etapp 2, blev färdig 23.10.2012 (Wartiainen, Pöyry).   
 
I utvecklingsbilden ses kommunen som en landsortsliknande och glest bebyggd boendeort 
där boende i flervåningshus inte har varit ett attraktivt sätt att bo på samma sätt som i andra 
kommuner i Helsingforsregionen. Avsikten är att förtäta den nuvarande stationsregionen 
och centrumet samt att utveckla Pickalaområdet kraftigt. Som stomme för planen fungerar 
en krokformad väg som förenar de centrala funktionerna. Som nytt möjligt 
arbetsplatsområde anvisas ett område från gränsen till Kyrkslätt på båda sidorna av 
stamväg 51. Eftersom i synnerhet befolkningen på den södra sidan av stamväg 51 i stor 
utsträckning riktar sitt köpbehov i riktning mot den kommersiella servicen i Helsingfors och 
Kyrkslätt, har det anvisats en ny handelsplats längs stamväg 51 i terrängen mellan 
kommuncentrumet och Störsviksområdet.  
 
Enligt utvecklingsbilden kan södra Sjundeå utvecklas till ett nytt slags kulturlandskap som 
grundar sig på fritidsfunktioner på samma sätt som Aulanko-området i Tavastehus som 
utgör ett bra exempel på hur ridning och golf kan kombineras med boende och 
turistfunktioner.  
 
I fråga om området för delgeneralplanen presenteras en helhet med namnet Pickala Marina 
i utvecklingsbilden. Området består bl.a. av en båthamn och av kvalitativt och tätt 
bostadsbyggande och/eller semesterbostäder, service, utnyttjande av närheten till havet 
och golfmiljön, synliga byggnader, goda interna gång- och cykelförbindelser, utnyttjande 
av Pickala kulturlandskap och förbindelser till Kopparnäs friluftsområden.   
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Bild 50 Utdrag ur rapporten för revidering 2 av utvecklingsbilden, planens helhetsstruktur, förenklad 
version (Wartiainen, Pöyry 2012) 

3.1.4 MARKPOLITISKT PROGRAM 

Kommunens markpolitiska mål grundar sig förutom på kommunstrategin även på de 

rättigheter och skyldigheter som fastställs för kommunerna i markanvändnings- och 

bygglagen samt på andra krav på jämlikhet och likvärdighet i annan lagstiftning. 

Kommunen har utarbetat ett markpolitiskt program 8.12.2014 där kommunens 

markpolitiska mål listas enligt följande: 

1. Den markpolitik som kommunen utövar stöder utvecklingen av en fungerande, 

trivsam och kommunalekonomiskt hållbar samhällsstruktur 

Markanskaffning, planläggning och byggande koncentreras till befintliga tätorter 

(stationsregionen, Sunnanvik–Störsvik) samt till trafikmässigt gynnsamma knutpunkter 

(Sunnanvik, Käla, Pickala). Kommunens strävar efter att komplettera och förstärka den 

befintliga samhällsstrukturen och utnyttja färdigt bebyggda tekniska nät. Genom en 

kvalitativ planering tryggas en trivsam levnadsmiljö och mångsidiga rekreationsmöjligheter.  

2. Nya detaljplaner utarbetas huvudsakligen för mark som ägs av kommunen 

Vid planläggning av kommunens mark uppnås en ekonomisk nytta som i sin helhet gynnar 

kommunen och som kan användas för samhälls- och servicebyggande. Detta innebär även 
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att tidsschemat för genomförandet kan fastställas av kommunen och att investeringarna 

kan optimeras bättre. 

3. Kommunen upprätthåller en tillräcklig råmarksreserv både vad häller mängd och 

mångsidighet 

Den eftersträvade befolkningstillväxten (2 %) under de närmaste åren förutsätter att det 

produceras cirka 40–50 bostäder varje år. En tillräckligt råmarksreserv kan uppskattas till 

120–130 hektar, vilket å sint tur förutsätter ett cirka 10 hektars behov varje år. I nuvarande 

situation är det emellertid inte nödvändigt att göra råmarksanskaffningar varje år. 

Frekvensen kan vara glesare för att man ska kunna skaffa lämpliga helheter.  

4. Avtal som berör planläggning är kommunalekonomiskt motiverade och stämmer 

överens med likvärdighetsprincipen  

Varje avtal som anknyter till markanvändning och planläggning leder till ett nöjaktigt resultat 

med tanke på kommunens ekonomi. I avtalen beaktas även projektets indirekta 

konsekvenser för servicebehovet. Detta mål förutsätter planekonomiska beräkningar i alla 

projekt. Kommunen deltar inte i ekonomiskt sett osäkra projekt. För att följa 

likvärdighetsprincipen utarbetas markanvändningsavtalen genom ramvillkor som godkänts 

i detta program. I samma planprojekt framhävs betydelsen av likvärdigt bemötande av olika 

markägare. 

5. Genom värdeökning som uppnås genom mer detaljerad planläggning balanseras 

kommunens helhetsekonomi samtidigt som kostnader för markanskaffning, 

planläggning och samhällsbyggande täcks och byggande som de kommunala 

tjänsterna kräver finansieras 

Uppnåendet av målet förutsätter en noggrant planerad markanskaffning och att 

markanskaffningen koncentreras i anslutning till den befintliga strukturen. Redan då råmark 

införskaffas ska det göras en noggrann bedömning av områdets möjligheter och de 

investeringar som genomförandet kräver. För att stöda en planenlig markanskaffning bör 

kommunens generalplan förnyas.  

6. Kommunens tomter ska ha ett hyfsat pris och motsvara behoven för olika 

boendeformer och näringslivet  

Prisnivån på kommunens tomter är attraktiv och motsvarar efterfrågan och 

marknadssituationen. Behovet av att ändra prissättningen bedöms regelbundet. 

Kommunen kan ständigt erbjuda minst 20 egnahemstomter, 5 småhus- eller radhustomter 

och 3 tomter för flervåningshus för bostadsbyggandets behov. Strävan är att öka 

tomtutbudet för näringslivets behov i måttlig grad.  

7. Genomförandet av detaljplaner främjas med alla tillgängliga medel. I första hand 

främjas genomförandet genom att använda byggnadsskyldighet i samband med 

överlåtandet av tomterna och markanvändningsavtalen samt genom att använda en höjd 

fastighetsskatt. Detaljplanernas tidsenlighet bedöms minst en gång per fullmäktigeperiod. 
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3.2 MYNDIGHETERNAS MÅL FÖR UTARBETANDET AV DELGENERALPLANEN 

3.2.1 RESPONS SOM ERHÅLLITS OM PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH 

BEDÖMNING 

Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden i Sjundeå kungjordes anhängig genom tekniska 

nämndens beslut (möte 14.5.2019, 65 §) och programmet för deltagande och bedömning 

lades fram. Programmet för deltagande och bedömning är framlagt under hela den tid då 

planen är anhängig och den uppdateras fram till att planförslaget läggs fram. 

Respons om programmet för deltagande och bedömning erhölls av Västra Nylands 

landskapsmuseum och Museiverket: 

Västra Nylands landskapsmuseums ställningstagande om programmet för 

deltagande och bedömning 

I tidigare planer har i synnerhet värdena i den byggda kulturmiljön Pickala gård och det 

omgivande åkerområdet beaktats ganska väl. I den gällande delgeneralplanen anvisas 

området för Pickala gård med skyddsbeteckningen SR och det omgivande åkerområdet 

berörs av en områdesavgränsning för ett kulturlandskap med beteckningen km. 

Landskapsmuseet anser att beteckningarna ska beaktas i planeringen av området och att 

båda beteckningarna ska överföras även till kommande planer. Området berörs även av 

en RKY-avgränsning (byggda kulturmiljöer av riksintresse). De åkerområden som omger 

gården är värdefulla med tanke på landskapet och de bör lämnas utanför byggandet även 

i fortsättningen. Även i åkrarnas kanter, om byggande planeras där, ska värdena och 

vyerna för den värdefulla åkern av riksintresse beaktas så att dess karaktär och värde 

bevaras även i fortsättningen. I övrigt berörs området av ett behov att uppdatera 

byggnadsinventeringen. Den tidigare inventeringen har ursprungligen förblivit bristfällig i 

detta området, bland annat beträffande sommarbostäder, skärgård och byggnadsbestånd 

som är yngre än från 1950-talet. I samband med planarbetet ska det befintliga 

byggnadsbeståndet i området presenteras så att det är möjligt att ta ställning till de 

eventuella skyddsvärdena i den byggda kulturmiljön. I planeringen ska uppmärksamhet 

fästas vid att de nya byggnadsplatser som anvisas anpassas till landskapet och miljön 

beträffande läge. I planen ska det även fastställas att nybyggnation ska anpassas till 

landskapet och miljön beträffande byggnadssätt. Denna fråga ska beaktas även i 

fjärrlandskapet och strandlandskapet. I synnerhet i detaljplanen kan det vara bra att styra 

byggnadssättet till och med noggrant och vid behov även utarbeta separata anvisningar för 

byggnadssättet. 

Museiverkets ställningstagande om programmet för deltagande och bedömning 

Sjundeå kommun har lagt fram programmet för deltagande och bedömning för 

delgeneralplanen för Pickala–Marsudden och detaljplanen för Marsudden för 

kommentarer. Museiverket har undersökt frågan beträffande arkeologiskt kulturarv och vill 

framföra följande. Eftersom arbetet med detaljplanen för Marsudden utförs parallellt med 

arbetet med delgeneralplanen och omfattningen av detaljplanen ännu inte har fastställts 

avger Museiverket ett gemensamt utlåtande om dess projekt i PDB-skedet. Genom 

delgeneralplanen för Pickala–Marsudden undersöks kompletterande byggande på 
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Marsuddens spets som avgränsas av Pickala å, stamväg 51 och Kyrkslätts kommun samt 

hur området trafikmässigt/funktionellt sett kan anslutas till servicen och 

anslutningsarrangemangen i Störsvik och kommuncentrumet. Området för 

delgeneralplanen omfattar Pickala–Marsuddens område och gränsar i norr till sv 51, till 

Pickala å i väst samt till Pickalaviken och Kyrkslätts kommungräns både i söder och ost. 

Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar som ersätter den gällande 

delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå. Omfattningen av det område som ska lösas 

genom en detaljplan preciseras samtidigt med arbetet med delgeneralplanen. Enligt en 

preliminär uppskattning gränsar planområdet till Pickala å i väst, till den byggda kulturmiljön 

av riksintresse Pickala gård i norr samt till Pickalaviken i söder och ost. 

En arkeologisk grundinventering har gjorts i Sjundeå 2014 (Vesa Laulumaa/Museiverket, 

Arkeologisk fältservice). Denna utredning är aktuell och tillräcklig som grund för 

planläggningen. I området för delgeneralplanen finns fornlämningsobjekten Klovviken I och 

II, Marsudden och Marsviken. Alla dessa är stenrösen. I området finns dessutom två s.k. 

övriga kulturarvsobjekt: det militärhistoriska objektet Skepparbäcken och den historiska 

boplatsen Pickala. Objekten har även beaktats i PDB. Fornlämningarna och de övriga 

kulturarvsobjekten ska beaktas på plankartorna genom ändamålsenliga 

planbestämmelserna och nämnas i planbeskrivningen. I samband med ny 

markanvändningen ska det beaktas att det inte ska anvisas markanvändning som står i 

konflikt med skyddsbestämmelserna till fasta fornlämningar som är skyddade genom lagen 

om fornminnen. Vid övriga kulturarvsobjekt ställer lagen om fornminnen inga hinder för 

markanvändningen. De ska emellertid beaktas i planeringen av markanvändningen på 

grund av deras historiska betydelse. 

Utöver arkeologiskt kulturarv på land finns det även en eventuell fornlämning i 

vattenområdet i Marsviken: vrakobjektet Marsviken. Läget för objektet är osäkert. Om det 

anvisas ändringar till vattenområdena i planen ska behovet av en arkeologisk 

undervattensinventering säkerställas av Museiverket. Museiverket har inget annat att 

kommentera om programmen för deltagande och bedömning. 

3.2.2 MYNDIGHETSSAMRÅD 

Delgeneralplanearbetets myndighetssamråd i inledningsskedet (66 § MBL) ordnades i 

Sjundeå 7.5.2019. Vid samrådet gick man igenom programmet för deltagande och 

bedömning, kommunens och myndigheternas mål för utarbetandet av planen samt behovet 

av utredningar. Under samrådet gjordes följande överenskommelser beträffande 

utredningar: 

• Inventeringen av den byggda kulturmiljön uppdateras eftersom den befintliga 

inventeringen inte omfattar sommarboende eller byggnadsbestånd som är yngre 

än från 1950-talet eller byggande i vattenområdena (broar, bryggor osv.). 

• Diskussioner om trafiken fördes och det konstaterades att det bör göras en 

trafikutredning på generalplanenivå och ordnas ett separat möte med HRT om 

frågor som gäller kollektivtrafik. 
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• Den arkeologiska inventeringen konstaterades vara tillräcklig men om ändringar 

anvisas till vattenområdena ska det utarbetas en undervattensinventering. 

• Det konstaterades att flyttfåglarnas rastplatser ska beaktas i utarbetandet av 

planen. Det finns information om rastplatserna i det befintliga materialet och det 

behövs ingen separat utredning. Tidsmässigt bör det beaktas att Natura-

behovsprövningen tolkas som en Natura-bedömning vid NTM-centralen och att ett 

utlåtande avges inom 6 månader. 

• Utlåtanden om planutkastet begärs före slutet av september. 

3.2.3 RESPONS SOM LÄMNATS IN I UTKASTSKEDET 

Under den tid då planutkastet var framlagt erhölls sammanlagt 15 utlåtanden och 5 åsikter. 

Den respons som skickats in om utkastet och bemötanden till dem finns som bilaga 6 till 

planbeskrivningen. 

Bilaga 6: Respons som lämnats in om planutkastet samt bemötanden till 

dem 

3.2.4 RESPONS SOM LÄMNATS IN I FÖRSLAGSSKEDET 

Kompletteras efter att planförslaget varit framlagt. 

3.3 MÅL PÅ HÖGRE NIVÅ 

3.3.1 RIKSOMFATTANDE MÅL FÖR OMRÅDESANVÄNDNINGEN 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen är en del av planeringssystemet för 

områdesanvändningen enligt markanvändnings- och bygglagen. Genom målen drar 

statsrådet upp riktlinjer för områdesanvändning som är betydelsefull med tanke på hela 

landet. Genom målen säkerställs att nationellt sett betydelsefulla frågor beaktas i 

planläggningen och i statliga myndigheters verksamhet.  

De uppdaterade riksomfattande målen för områdesanvändningen trädde i kraft 1.4.2018. 

Målen delas in i följande fem helheter:  

• fungerande samhällen och hållbara färdsätt  
• ett effektivt trafiksystem  
• en sund och trygg livsmiljö  
• en livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar samt  
• en energiförsörjning med förmåga att vara förnybar. 

 

Vid planering av områdesanvändningen skall de riksomfattande målen för 

områdesanvändningen beaktas så att möjligheterna att uppnå dem främjas. 

Förverkligandet av de riksomfattande målen för områdesanvändningen främjas genom 

planläggning och statliga myndigheters medel. I planering på landskaps- och kommunal 

nivå konkretiseras målen genom att särdragen för varje område beaktas och genom att se 

till att de samordnas med regionala och lokala mål. Målet med delgeneralplanen är att 
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utveckla livsmiljön i planeringsområdet på ett ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt 

sett hållbart sätt. Landskapsplanens områdesreserveringar, mål och styrande inverkan 

utgör utgångspunkten för planarbetet.  

Att tillämpa de riksomfattande målen för områdesanvändningen och landskapsplanens 

förpliktelser i kommunen i praktiken sker genom generalplaneringen. Genom 

generalplanen styrs markanvändningen i stora drag och passas ihop med funktionerna i 

kommunens område. Generalplanen är ett centralt utvecklingsverktyg för kommunens 

områdesanvändning och den har ett nära samband med kommunens strategiska planering 

och hantering av utvecklingen. 

Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen ska det även säkerställas att 

kulturmiljöer och naturarv av riksintresse bevaras. Målet i det område som avgränsats i 

delgeneralplanen är att bevara den byggda miljön och att utveckla området genom att 

stärka dess särdrag och karaktär och på ett sätt som lämpar sig för dem i enlighet med 

planbestämmelser som baserar sig på myndigheternas anvisningar.  

3.3.2 INNEHÅLLSKRAV FÖR GENERALPLANER 

Då en generalplan utarbetas ska landskapsplanen samt de övriga innehållskrav som 

fastställa i 39 § i MBL beaktas:  

1) att samhällsstrukturen fungerar, ekonomin och ekologin är hållbara,  
2) att den befintliga samhällsstrukturen utnyttjas,  
3) att behov i anslutning till boendet och tillgången till service tillgodoses,  
4) att trafiken, i synnerhet kollektivtrafiken och den lätta trafiken, samt 

energiförsörjningen, vatten och avlopp samt avfallshanteringen kan ordnas 
på ett ändamålsenligt och hållbart sätt med tanke på miljön, 
naturtillgångarna och ekonomin,  

5) möjligheter till en trygg, sund och för olika befolkningsgrupper balanserad 
livsmiljö,  

6) att verksamhetsbetingelser ordnas 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.  

4 DELGENERALPLANEN OCH DESS MOTIVERINGAR 

4.1 ALLMÄN MOTIVERING 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen och landskapsplanen beaktas i 

planens områdesreserveringar. Skyddsobjekten (fornminnen, den byggda miljön och 

naturmiljön) och anslutande planbeteckningar och -bestämmelser grundar sig på 

inventeringar och utredningar som gjorts i samband med planläggningen eller i tidigare 

skeden. 
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4.2 HELHETSSTRUKTUR  

Delgeneralplanen kompletterar planeringsområdets nuvarande samhällsstruktur. I 
delgeneralplanen anvisas utöver nuvarande funktioner även många olika platser för 
kompletterande byggande. 

4.3 GRUNDER FÖR DIMENSIONERINGEN I PLANERINGSOMRÅDET 

Enligt de riksomfattande målen för områdesanvändningen ska en motiverad uppskattning 

av befolkningsutvecklingen finnas som utgångspunkt för en delgeneralplan.  Vid 

planeringen av områdesanvändningen skall man sörja för ett tillräckligt utbud av tomtmark 

för byggandet av bostäder och arbetsplatser. Genom en realistisk dimensionering av 

delgeneralplanen främjas en sammanhållen samhällsstruktur.   

4.3.1 DELGENERALPLANENS BEFOLKNINGSMÅL 

Befolkningen i Sjundeå kommun har ökat från 1990 fram till 2014, varefter tillväxten vände 
och höll sig jämn men något sjunkande. Enligt Statistikcentralen hade Sjundeå 6 146 
invånare 2017. Enligt Statistikcentralens prognos från 2015 uppskattas kommunens 
befolkning öka i framtiden. Enligt uppskattningen (2015) har Sjundeå 7 904 invånare 2040. 
I slutet av september 2019 publicerade Statistikcentralen en befolkningsprognos som var 
dystrare än tidigare för hela Finland. I bakgrunden syns framför allt den minskande 
nativiteten. Enligt befolkningsprognosen skulle det uppskattade befolkningsantalet i 
Sjundeå 2040 vara 6 146 personer, vilket motsvarar situationen 2017. 
 
Statistikcentralens prognos omfattar naturlig befolkningsändring och flyttrörelsen. Eftersom 
prognoserna grundar sig på tidigare utveckling kan utvecklingen skilja sig från prognosen. 
Genom kommunens aktiva markpolitik och planläggning kan befolkningsökningen vara mer 
positiv än prognosen. Kommunen ligger i arbetsplatsområdet för den kraftigt växande 
Helsingforsregionen, och därför är det möjligt att öka befolkningsökningen genom att stärka 
kommunens attraktionsfaktorer.  Enligt kommunens markpolitiska program tror man att 
tillväxten ska fortsätta kraftigt i takt med att det allmänna ekonomiska läget förbättras. Enligt 
det måttligaste alternativet i en befolkningsprojektion som gjorts av Kaupunkitutkimus TA 
Oy på uppdrag av staden skulle invånarantalet i kommunen vara 8897 år 2040. Enligt den 
snabbaste tillväxtutsikten skulle antalet invånare vara 11396. Enligt det markpolitiska 
programmet (2014) är kommunens mål för den årliga befolkningstillväxten 2 %. 
 
Med beaktande av den måttligaste befolkningsprognosen enligt Kaupunkitutkimus TA Oy, 
som motsvarar ungefär ett befolkningsökningsmål på 2 %, behöver kommunen förbereda 
sig på cirka 2 700 nya invånare fram till 2040. Enligt det markpolitiska programmet (2015) 
möjliggör de obebyggda tomter som lämpar sig för bostadsbyggande byggande för cirka 2 
500 invånare. De detaljplaner som varit aktuella i samband med utarbetandet av det 
markpolitiska programmet möjliggör byggande för ytterligare 1 200 invånare. Siffrorna 
innehåller mark som ägs både av kommunen och av privata markägare. Då programmet 
utarbetades hade kommunen en råmarksreserv på cirka 110 ha, av vilket cirka 87 ha 
lämpade sig väl för byggande. Råmarksreserven ligger i kommuncentrumet (ca 80 ha) och 
i Pickala (ca 30 ha). 
 
För att uppnå den eftersträvade befolkningstillväxten strävar kommunen varje år efter att 
överlåta tomter som lämpar sig för bostadsbyggande enligt följande:  
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• Egnahemstomter 10–15 st. (35–52 invånare)  

• Tomter för småhus och radhus 1–2 st. (30–60 invånare)  

• Tomter för flervåningshus 0–1 st. (0–50 invånare)  

4.3.2 DIMENSIONERING I DELGENERALPLANEN 

 

4.3.3 DIMENSIONERING AV BOSTADSOMRÅDENA I DELGENERALPLANEN 

Befolkningstätheten i Sjundeå är i genomsnitt ca 25,44 personer/km2. I Störsviksområdet 
i närheten av planeringsområdet är befolkningstätheten per kvadratkilometer cirka 150 
personer. Av kommunens råmarksreserv ligger något under 30 % i området för 
delgeneralplanen. I planeringsområdet finns numera uppskattningsvis 300 invånare. 
Eftersom området tillsammans med Störsvik har definierats som tillväxtområde för södra 
Sjundeå, längs den krokformade vägen i stadens utvecklingsbild (på finska används 
benämningen ”koururaitti”) är det motiverat att anvisa byggande som är tätare än i 
landsbygdsområden. Om önskemålet är att placera ca 20 % av de 2 700 nya invånarna i 
Pickalaområdet ska delgeneralplanen förbereda sig på cirka 600–800 nya invånare.  
 
Med en befolkningstäthet på 15–20 invånare per hektar skulle 600 nya invånare innebära 
cirka 30–40 nya reserveringar av bostadsområden. En boendetäthet på 50 m2 per invånare 
innebär att 600 invånare behöver en bostadsyta på 30 000 m2vy. För att upprätthålla sin 
attraktionskraft måste kommunen kunna erbjuda olika alternativ till bostadstomter. Av 
denna orsak måste man förbereda sig på behovet med mer omfattande 
områdesreserveringar på generalplanenivå. I generalplanenivå bör man förbereda sig på 
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ett behov som är större än det verkliga behovet genom upp till 2–3 gånger större antal 
områdesreserveringar.  
 
I delgeneralplanen anvisas cirka 50 hektar nya bostadsområden. Av detta anvisas cirka 42 
hektar som områden för småhus AP-1 som ska avgöras genom en detaljplan. Alla dessa 
områden möjliggör cirka 950 invånare i området, beroende på den kommande 
detaljplanen. Genomförandet av småhusområdena har delats in i tre etapper och därför 
kan antalet invånare i området regleras i fortsättningen genom att schemalägga 
detaljplaneringen och genomförandet av den. 
 
I planförslaget ingår cirka 8 hektar område för flervåningshus AK-1, vilket möjliggör 
kompletterande byggande i det område för flervåningshus som byggts för fabriksarbetare 
under 1960–1970-talen. Enligt uppskattning kan AK-1-området få cirka 250–350 nya 
invånare.  
 
Antalet nya invånare i byområdena AT-1 och AT-2 är uppskattningsvis cirka 90–125 
personer. 
 
I dimensioneringen av området för delgeneralplanen ska den kommunalekonomiska 
effektiviteten beaktas utöver befolkningsmålet i det markpolitiska programmet. Målet är att 
anvisa en tillräcklig mängd tomtmark utan att försvaga områdets attraktionsfaktorer 
(kulturlandskap, natur, närhet till havet) för att kunna täcka bl.a. de kostnader som uppstår 
genom byggande av infrastruktur.  

4.3.4 TRAFIKLÖSNINGAR 

Trafiklösningarna ändras i enlighet med områdesreserveringsplanen för stamväg 51 
(Kustvägen) så att områdets trafik från stamvägen sker via den nya planskilda korsningen 
vid Käla. Den planskilda korsningen är belägen vid underfarten till den gamla järnvägen 
längs stamväg 51 (Kustvägen). I förslaget till delgeneralplan anvisas två nya matarleder i 
Marsuddens område utöver den gata som leder till den planskilda korsningen i Käla. Den 
matarled som går genom området (kk/jl) förenar Störsviks och Marsuddens områden med 
varandra genom en bro som ska byggas över Pickala å. Detta möjliggör kollektivtrafik via 
olika bostadsområden i södra Sjundeå och vidare till Kyrkslätt. 
 
I planförslaget anvisas två alternativa sätt för sträckningen av den nya matarleden i 
Marsudden (kk/jl) till Kabelvägen och vidare till den gata som leder till den nya planskilda 
korsningen. I alternativen är det möjligt att endera utnyttja Kabelvägens befintliga väggrund 
och ansluta gatuförbindelsen till den planskilda korsningen i Käla till denna befintliga väg 
eller alternativ att dra den gata som leder till den planskilda korsningen så att den går längs 
med den nuvarande bangrunden över hela sträckan från fabriken till stamvägen och 
ansluta matarleden till Marsudden mera direkt till denna. I detta fall kunde en del av 
nuvarande Kabelvägen anvisas hel för gång- och cykeltrafik. Alternativa sträckningar visas 
på planförslagskartan. I planförslaget anvisas även ett behov av en fortsatt förbindelse för 
matarleden (kk/jl) till Kyrkslätts sida för att Pickala/Marsuddens område bättre skulle 
ansluta till det Kantviks område som utvecklas i Kyrkslätt. Avsikten är att möjliggöra 
kollektivtrafik längs denna leda från Störsvik till Marsudden och vidare till Kantvik i Kyrkslätt. 
 
Strax söder om stamväg 51 (Kustvägen), till den nordöstra delen av planområdet, anvisas 
ett nytt serviceområde (P). Infarten till serviceområdet skulle anläggas från den nya 
gatuförbindelsen till Marsudden genom en separat förbindelse för en tomtgata. Läget för 
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tomtagatan till området (P) fastställs i detaljplaneringen med beaktande av läget för den 
rondell som anvisas i områdesreserveringsplanen och det avstånd som behövs mellan 
anslutningarna. Til den södra sidan av det område som anvisas för service (P) anvisas ett 
bostadsområde som är avsett för flervåningshus (AK-1) vars areal ökar något jämfört med 
det AK-område som anvisas i den nuvarande delgeneralplanen. Bergbackens 
trafikanslutning bevaras oförändrad fån Kabelvägen fram till bostadsområdet. Från ändan 
av Bergbacken anvisas emellertid en ny förbindelse för gångtrafik från bostadsområdet 
fram till den gata som leder till den nya planskilda korsningen. På grund av höjdskillnaderna 
anvisas förbindelsen endast för fotgängare eftersom det är svårt att ordna en tillgänglig 
förbindelse till nuvarande Bergbacken på grund av höjdskillnaderna. Längs Kabelvägen 
och den gatuförbindelse som leder till den nya planskilda korsningen anvisas 
småhusområde som ska detaljplaneras (AP-1) och anvisas med siffran 3 i planen. 
Bostadsområdena i fråga är avsedda att bebyggas först då den planskilda korsningen i 
Käla är färdig. 
 
Etapplanering av de nya trafiklösningarna 
 

1) Avsikten är att den matarled som riktar sig till den södra delen av Marsudden ska 
möjliggöra en smidig förbindelse till det bostadsområde som ska planläggas i den 
södra delen av udden. Den nuvarande förbindelsen är avsedd att byggas under 
den första etappen så att byggandet i Marsuddens södra del kan börja först och 
att det är möjligt att ta sig till området via Störsviksvägen. 

2) Under den andra etappen är avsikten att bygga de AP-1-områden som anvisas 
med nummer 2 i planen. Genom byggandet av dem är avsikten är att förlänga 
matarleden för kollektivtrafiken mot nordost i enlighet med den sträckning som 
anvisas i planen så att den nuvarande bybebyggelsen hamnar på denvästra norra 
sidan av gatan. Matarleden (kk/jl) kan byggas i sin helhet först då den planskilda 
korsningen i Käla är färdig eftersom det inte är möjligt att öka trafiken till de 
nuvarande plankorsningarna längs stamvägen via bybebyggelsen eller 
Kabelvägen. I planförslaget anvisas en kombinerad förbindelse för fotgängare och 
cyklister som ligger separat från körbanan i anslutning till båda gatorna. 

 
Ur trafikplaneringens perspektiv bör följande beaktas om etapplaneringen utanför 
planområdet 
 
Störsviksvägens förbindelse till stamväg 51 förblir oförändrad tills de planskilda 
korsningarna i Käla och Sunnanvik har byggts. Anslutningen mellan Störsviksvägen och 
stamvägen kan ändras till en korsningsbro enligt områdesreserveringsplanen först efter att 
de båda planskilda korsningarna har byggts och vägförbindelsen från Störsvik till 
Sunnanviks planskilda korsning har genomförts.  
 
Nuvarande privata vägar 
 
I planförslaget föreslås att de nuvarande privata vägarna i området ska bevaras som övriga 
vägförbindelser som har som syfte att betjäna trafiken till fastigheterna i bytätorten. I 
planförslaget föreslås att Kabelvägens, Solviksvägens, Marsuddsvägens anslutningar och 
anslutningen till Pickala gård ska avbrytas till stamväg 51 i enlighet med 
områdesreserveringsplanen. I förslaget anvisas emellertid förbindelser för gång- och 
cykeltrafik från ändan av de ovan nämnda vägarna till den kombinerade gång- och 
cykelleden som går längs med stamvägen. 
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Undantag från områdesreserveringsplanen 
 
Till skillnad från områdesreserveringsplanen har den korsningsbro som anvisats till 
Marsuddsvägen lämnats bort i planförslaget. Bron var avsedd för fordonstrafik, fotgängare 
och cyklister. Utifrån den respons som erhållits om planutkastet har man inte velat ha mer 
trafik till Marsuddsvägen, och därför beslutades att den korsningsbro för fordonstrafik som 
anvisats till Marsuddsvägen inklusive reserveringarna för anslutningsparkering ersätts med 
en underfart cirka 400 meter längre västerut, som skulle fungera som rutt för fotgängare 
och cyklister och som skullegöra det möjligt för jordbruksfordon att ta sig till åkerområden 
på den norra sidan av stamvägen. I ett vidare perspektiv skulle den underfart som föreslås 
i planförslaget även fungera som en kulturled i Sjundeåområdet där värdena i den byggda 
miljön framhävs längs gång- och cykelrutter. 
 
Beteckningar som berör trafiken på plankartan 

Stamväg 51 (Kustvägen) anvisas som LT-område. 

Områdets huvudgator anvisas som matarleder (kk). 

Med kk/jl-beteckning anvisas en matarled som har som syfte att fungera som 
kollektivtrafikled och som ska anvisas med beaktande av kollektivtrafikens utrymmeskrav i 
den fortsatta planeringen. Matarleden till den södra delen av udden representerar en lägre 
funktionsklass än denna gaa (kk/jl). 

Leder som är avsedda för fotgängare och cyklister anvisas med streckad bollbeteckning. 

I planförslaget anvisas övriga vägar och gator med svart linje. På detta sätt anvisas i regel 
nuvarande privata vägar i området som bevaras som privata vägar som leder till tomterna 

4.3.5 BOENDE 

Ny småhusbebyggelse som ska detaljplaneras (AP-1) anvisas till följande områden: 

• I söder på båda sidorna av den matarled som går till Marsudden 

• Byområdet kompletteras genom bebyggelse på båda sidorna av den nya 
kollektivtrafikleden 

• I anslutning till de fristående småhusen och radhusen i planområdets nordöstra 
hörn. 

 
Genomförandet av de småhusområden som ska lösas genom en detaljplan har planerats 
till tre olika etapper. Under den första etappen är avsikten att detaljplanera AP-1-områdena 
längs den gata som leder till Marsudden. Under den andra etappen genomförs AP-1-
området längs kollektivtrafikleden och sist AP-1-områdena i den nordöstra delen. De 
småhusområden som ska avgöras genom en detaljplan motsvarar sammanlagt 42 hektar. 
 
Kompletterande flervåningsbebyggelse anvisas till den nordöstra delen av planområdet där 
det finns flervåningshus som byggts åt fabriksarbetare under 1960- och 1970-talen. 
Delgeneralplanen skapar förutsättningar för att utveckla området och för att planlägga 
uppskattningsvis två nya tomter för flervåningshus. De branta kullarna är en utmaning för 
byggandet. Bestämmelsen för flervåningshusen möjliggör även bl.a. placering av 
närservice inom områdets gränser. 
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De befintliga och kommande glesare områdena för bybebyggelse anvisas som AT-1- och 
AT-2-områden. De ligger i den omedelbara närheten av den värdefulla byggda kulturmiljön 
eller landskapet, naturvärden och strandområden och i delgeneralplanen fastställs därför 
att bygglovet i områdena ska basera sig på en planeringsbehovslösning. Som bilaga till 
planbeskrivningen finns de byggplatser som anvisats i samband med delgeneralplanen 
från 1994. Lägena för byggplatserna har så långt det varit möjligt beaktats i AT-
reserveringarna i den nu utarbetade delgeneralplanen. Till vissa delar har kända 
naturvärden förutsatt att gränserna dras upp på nytt. 
 
Beteckningar som berör boende på plankartan 
 

AK-1 Höghusdominerat bostadsområde. 

Bostadsområde som domineras av flervåningshus anvisas till den nordöstra delen av 
området där det redan förekommer boende i flervåningshus längs med gatan Bergbacken. 
Avsikten är att området ska detaljplaneras. 
 

AP-1 Småhusdominerat bostadsområde. 

Småhusområden som ska lösas genom en detaljplan anvisas till de mellersta, södra och 
nordöstra delarna av området. 
 

AT-1 Byområde 

Som byområde anvisas områden som är bebyggda på ett byliknande sätt och där det är 
tillåtet att placera boende, gårdscentra för jordbruket, service och småskalig 
näringsverksamhet som inte orsakar miljöstörningar. Nybyggnader ska anpassas 
omsorgsfullt till landskapet, den byggda miljön och bybilden.  
 
AT-2   Byområde 
Utvidgningsområden för byområden anvisas med beteckningen AT-2. 

4.3.6 ARBETSPLATSER 

Med delgeneralplanen anvisas nuvarande industriområden samt nytt område för 
närservice som avgörs genom en detaljplan längs stamväg 51 (Kustvägen). I området finns 
mark som ägs av kommunen och i anslutning till den planeras den planskilda korsningen i 
Käla. Området ansluter till möjligheterna att utveckla bostadsområdena i den nordöstra 
delen och till industri- och arbetsplatsområdena på Kyrkslätts sida. 
 
T  Industri- och lagerområde 
 
I anslutning till den befintliga kabelfabriken anvisas industri- och lagerområde. 
 
PL  Område för närservice 
 
I anslutning till den planskilda korsningen i Käla anvisas ett nytt område för eventuella 
närservicebehov. 
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4.3.7 REKREATION 

Planeringsområdets havsnära läge har utnyttjats genom att lämna kvar enhetliga 
strandområden vid havet för gemensamt rekreationsbruk. Det behov av grönförbindelse 
som anvisats i arbetet med landskapsplanen går genom området och möjliggör både 
naturens behov av ekologiska förbindelser och människans vistelse i naturen. Dessutom 
anvisas nya rekreationsleder med en bollinje. Förutsättningarna för gång- och cykeltrafiken 
har förbättrats både genom att utvidga det interna trafiknätet och genom en ny 
broförbindelse i riktning mot Störsvik. Omgivningen till den nuvarande idrottsplanen 
inklusive dess utvidgningsmöjligheter anvisas som område för idrotts- och 
rekreationstjänster (VU). 
 

VL Område för närrekreation 

Grönområden i närheten av bostadsområdena anvisas som områden för närrekreation. 
Från VL-områdena går stigar eller grönkorridorer till skogsområdena i omgivningen av 
tätorten. 
 

VU Område för idrotts- och rekreationstjänster 

Med beteckningen anvisas en idrottsplan och omgivande områden. 

 

4.3.8 SÄRSKILDA OMRÅDEN 

Som särskilt område anvisas ett dammområde längs Rödhällsvägen och en pumpstation 
vid Marsuddens spets. 
 
ET-1  Område för samhällsteknisk försörjning 
 

4.3.9 SKYDD 

sl Del av område som är värdefullt med tanke på naturskyddet 

Med beteckningen anvisas ett naturskyddsområde som anvisas i förslaget till 
etapplandskapsplan för Västra Nyland (Pickala ås omgivning). 

Natura Område som tillhör eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000. 

Med beteckningen anvisas Pickala å. 

pv Grundvattenområde 

 
Med beteckningen anvisas ett grundvattenområde (Timalabergen). 
 
VL/s-1  Område för närrekreation 
 
Med beteckningen anvisas skogsområdena i närheten av Båtviks naturskyddsområde där 
åtgärder förutsätter tillstånd för miljöåtgärder. 
 
VL/s-2  Föröknings- och rastplats för flygekorre 



  

   

 
 

59 (76) 
 

DELGENERALPLAN FÖR PICKALA-MARSUDDEN 2040 

11 .11.2019 

 

PROJEKTNUMMER 20602385 

 

 

 

Planbeskrivning_Sjundeå_Pickala_Marsudden DGP_förslag.docx 

 
Med beteckningen anvisas skogsområden som är viktiga med tanke på flygekorre och där 
åtgärder förutsätter tillstånd för miljöåtgärder. 
 
VL/s-3  Område för närrekreation 
 
Med beteckningen anvisas ett regionalt sett viktigt område för fåglaroch avsikten är att 
området ska detaljplaneras för bostadsområdets behov av närrkreation. Åtgärder i området 
förutsätter tillstånd för miljöåtgärder. 

4.3.10 BYGGD KULTURMILJÖ 

Kulturmiljöer och landskapsområden som är betydande med tanke på den byggda miljön 
samt värdefulla byggnader och objekt anvisas på plankartan, i planbeskrivningen och i 
beskrivningens bilagor. Valet av objekt grundar sig på inventeringar på riksomfattande och 
landskapsnivå som berör området och på en uppdatering av byggnadsinventeringen som 
gjordes sommaren 2019. 
 

SRS  Byggnad eller område som är skyddad genom lagen om 

byggnadsskydd 

Med områdesbeteckningen anvisas Pickala gårds område som är skyddat genom lagen 
om byggnadsskydd. Objekten anvisas separat med objektsbeteckning. 
 

(50)  Värdefull byggnad eller byggnadsgrupp 

Med objektsbeteckningen anvisas Karells, Solvik Gård och Villa Solkulla som är av lokala 
intressen.  
 

rky Byggd kulturmiljö av riksintresse 

Med delområdesbeteckningen anvisas den byggda kulturmiljön av riksintresse Pickala 
gård. Med lilafärgad väglinje anvisas Kabanovs kanonväg. 
 

ma Värdefullt landskapsområde 

Som värdefullt landskapsområde anvisas det värdefulla landskapsområdet av riks- 
och/eller landskapsintresse, Degerby-Pickala å-Palojoki kulturlandskap. 

4.3.11 FORNMINNEN 

Objektsområdena grundar sig på Museiverkets register. 
 

sm Fast fornlämning 

Med delområdesbeteckningen anvisas följande fasta fornlämningar:  
1. Klovviken I  
2. Klovviken II  
3. Marsviken. 

 

km Övrigt kulturarvsobjekt 

Som övrigt kulturarvsobjekt anvisas Skepparbäcken och Pickala.  
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4.3.12 JORD- OCH SKOGSBRUK 

M Jord- och skogsbruksdominerat område. 

Som jord- och skogsbruksdominerade områden anvisas sedvanliga åker- och 
skogsområden. 
 

MA Åkerområde som är värdefullt med tanke på landskapet 

Med delgeneralplanen anvisas åkerområden som är värdefulla med tanke på 
landskapsbilden och som ska bevaras öppna och i odlingsbruk och som stöder 
agrarlandskapsbilden. 
 
MY  Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda 

miljövärden  

Med beteckningen anvisas jord- och skogsbruksdominerade områden med särskilda 
värden i fågelbeståndet. 
 
Med grön streckad linje anvisas ett behov av en grönförbindelse i ost-västlig riktning i 
enlighet med uppdateringen av landskapsplanen. 

4.3.13 VATTENOMRÅDEN 

W Vattenområde 

Som vattenområde anvisas havsområden och delar av Pickala å. 

4.3.14 ÖVRIGA PLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER 

LP  Område för allmän parkering 

Ett allmänt parkeringsområde anvisas till närheten av den nya planskilda anslutningen i 
enlighet med områdesreserveringsplanen för Stamväg 51 (Kustvägen). 
 

LV Båtplats 

Med beteckningen anvisas befintliga båtplatser vid mynningen till Pickala å samt i närheten 
av gränsen till Kyrkslätt. Som ny båtplats anvisas en båtplats på den södra sidan av 
pumpstationen i den södra delen av området. 
 

pima Förorenat eller eventuellt förorenat markområde 

Med beteckningen anvisas före detta industriavstjälpningsplatser längs Kabelvägen och 

Solviksvägen. 

me Trafikbullerområde. 

Med beteckningen anvisas bullerområdet för stamväg 51 (Kustvägen). 

4.3.15 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Delgeneralplanen har utarbetats som en generalplan med rättsverkan enligt 42 § i MBL. 
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Den lägsta tillåtna byggnadshöjden under vilket fasta konstruktioner eller funktioner som 

skadas eller orsakar skada då de blir våta är + 3,1 meter (N2000). 

5 DELGENERALPLANENS KONSEKVENSER  

5.1 BEDÖMNINGSMETODER 

Delgeneralplanens konsekvenser har bedömts genom att jämföra den nuvarande 
situationen för markanvändningen med en situation där alla områdesreserveringar i 
delgeneralplanen har genomförts under delgeneralplanens målår 2040.  Bedömningen har 
gjorts som ett expertarbete genom utnyttjande av utredningar för planområdet, kart- och 
terrängundersökningar, träffar med invånare och ställningstaganden från myndigheterna. 

5.2 MILJÖKONSEKVENSER  

Delgeneralplanen styr den kommande detaljplaneringen i området samt beviljandet av 

planeringsbehovslösningar och bygglov för byområdet och således även byggande i 

enlighet med de områdesreserveringar som angetts på plankartan. I samband med 

planeringen har det utarbetats alternativa utkast och preliminära konsekvensbedömningar 

där man övervägt planeringslösningarnas eventuella konsekvenser för den byggda miljön 

och naturmiljön samt bl.a. ekonomiska och sociala konsekvenser. Det bör beaktas att 

konjunkturerna i näringslivet samt markägo- och fastighetsförhållandena påverkar 

genomförandet av områdena i ganska stor utsträckning. 

5.2.1 KONSEKVENSER FÖR OMRÅDES- OCH SAMHÄLLSSTRUKTUREN 

Delgeneralplanens lösning grundar sig på målen i kommunens utvecklingsbild där den 
huvudsakliga tyngdpunkten för utvecklingen av områdesstrukturen ligger på 
kommuncentrumet, men havsnära områden i kommunen utvecklas med metoder som 
baserar sig på deras styrkor. När det gäller kommuncentrumet grundar sig utvecklandet av 
samhällsstrukturen på en kollektivtrafik som baserar sig på bantrafik och på att stödja 
befintlig service och på att skapa mångsidigare tjänster. Attraktionskraften för Pickala-
Marsuddens område baserar sig på det havsnära läget där naturen, båtlivet, golfbanor och 
närbutik är lättillgängliga. Planlösningen stöder sig på att utveckla och förtäta 
samhällsstrukturen i södra Sjundeå och göra den mer sammanhållen genom att förbättra 
tillgängligheten och möjligheterna för kollektivtrafik. Med tanke på områdesstrukturen växer 
rollen för södra Sjundeå något, men kommuncentrumets roll förblir starkare. Detta stöds 
av de pågående skol- och flervåningshusprojekten i området. Till Pickala-Marsuddens 
område flyttar sannolikt invånare som är ute efter en boendeprofil som skiljer sig från 
Sjundeås kommuncentrum. 

5.2.2 KONSEKVENSER FÖR TRAFIKEN 

Utifrån den nuvarande färdsättsfördelningen för Sjundeå antas att största delen av resorna 
sker med personbil, endera som chaufför eller som passagerare. Den nya markanvändning 
som planlagts till området fördelas ganska jämnt både i den södra delen av området, längs 
de nya gatorna och i närheten av den planskilda korsningen i Käla. Enligt uppskattning 
kommer den nya markanvändningen att öka trafikmängderna i området med cirka 1 000 
fordon per dygn. I planförslaget föreslås en riktgivande byggnadsordning för 
markanvändningen och avsikten har varit att styra de trafikströmmar som 
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markanvändningen orsakar till rutter som orsakar minst störningar för den befintliga 
markanvändningen eller bort från vägar som inte klarar av ökande trafikmängder. 
 
De största förändringarna för trafiken orsakas av förbättringarna av stamväg 51 
(Kustvägen). Förbättringarna innebär att området som slutresultat får en ny planskild 
anslutning i Käla, att stamväg 51 får fyra filer, att nuvarande anslutningar där 
trafiksäkerheten är dålig avlägsnas, att det byggs en ny led för gång- och cykeltrafik 
parallellt med stamväg 51, att det byggs nya underfarter under stamvägen till den östra 
sidan av Käla och Pickala gård samt att den bro som går över stamvägen vid Pickala gård 
rivs. Alla ovan nämnda åtgärder förbättrar trafiksäkerheten och trafiken smidighet i helhet.  
 
Den nya gata som dragits upp i planen mellan Marsudden och Störsvik förbättrar 
tillgängligheten till de södra delarna av Sjundeå och skapar ett mer sammanhållet område. 
Genom den nya gatan blir servicen i Störsvik även bättre tillgängliga från området för 
delgeneralplanen. Den nya gatan förbättrar förbindelserna för gång- och cykeltrafik och 
personbilstrafik till Sjundeå centrum och å andra sidan förbindelserna till stamvägen i 
riktning mot den nya planskilda korsningen i Käla för Marsuddens invånare. Den nya gatan 
möjliggör även kollektivtrafik via området för delgeneralplanen, vilket skulle göra det möjligt 
att höja kollektivtrafikens servicenivå i området och på så sätt skapa förutsättningar för att 
öka kollektivtrafikens andel som färdsätt. 
 
I närheten av planeringsområdet utvecklar Kyrkslätts kommun Kantviks tätort där det 
planläggs mycket nytt boende och ny service. Den nya gatuförbindelsen till Kyrkslätt vid 
kommungränsen förbättrar tillgängligheten till den kommersiella servicen från planområdet. 
Dessutom skulle en ny gatuförbindelse till Kantviksområdet möjliggöra kollektivtrafik från 
Störsvik via Pickala-Marsudden till Kantviks tätort, varifrån förbindelsen skulle fortsätta via 
Getbergsportens planskilda korsning längs stamvägen till Helsingfors eller Kyrkslätts 
centrum. 
 
De trafiklösningar som presenteras i förslaget till delgeneralplanen förbättrar 
tillgängligheten till den södra delen av området och möjliggör att den södra delen planläggs 
och att tryggare trafikförbindelser skapas till området. Under den första etappen byggs en 
gatuförbindelse från Störsviksvägen över Pickala å till uddens spets, vilket möjliggör 
byggande av småhus på tomter vid havsstranden och längs gatan i fråga. Planläggningen 
möjliggör cirka 115 500 m2 tomtmark vid uddens spets och längs den, vilket gör att 
trafikmängden i den södra delen ökar med över 400 fordon per dygn efter att hela planen 
genomförts. Innan den planskilda korsningen i Käla och matarleden (kk/jl) byggs styrs all 
den trafik som uppstår genom den nya markanvändningen till Störsviksvägen och via 
Strösviksvägen anslutning till stamväg 51. 
 
I en trafikutredning som gjorts av NTM-centralen 2012 var den genomsnittliga 
dygnstrafiken längs Störsviksvägen (landsväg 11240) 1 392–2 200 fordon/dygn. I den 
områdesreserveringsplan som gjorts för stamväg 51 uppskattas servicenivån för vägens 
anslutning till stamvägen bedömts som dålig med nuvarande trafikmängder. Med 
trafikmängderna i trafikprognoserna för stamvägen (KVL 2040) har anslutningens 
servicenivå bedömts som väldigt dålig. Den ökning av trafikmängden som 
markanvändningen orsakar är således betydande i förhållande till de nuvarande 
trafikmängderna längs Störsviksvägen och försämrar anslutningsområdets servicenivå 
ytterligare. Av denna orsak bör det utarbetas en noggrannare funktionsgranskning av 
utvecklingen av anslutningsområdet mellan Störsviksvägen och sv 51 samt på basis av 
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den föreslå nödvändiga utvecklingsåtgärder för att anslutningens servicenivå hålls på en 
tillräckligt god nivå innan de planskilda anslutningarna byggs.  
 
I den respons som inlämnades om planutkastet framkom ett behov av att bygga om 
Störsviksanslutningen till en planskild korsning i stället för den korsningsbro som föreslås i 
områdesreserveringsplanen. I responsen motiverades behovet av en planskild korsning i 
Störsvik med att invånarna i Störsvik inte övergår till att använda den föreslagna nya 
matarleden (kk/jl) som genomfartsled via den planskilda korsningen i Käla till stamvägen. 
Den matarled som föreslås genom Marsudden i planförslaget har planerats så att den går 
på den östra sidan av byn, vilket gör att trafiken löper separat från bybebyggelsen. De 
områden som ska planläggas längs gatan ska planeras så att det inte skapas direkta 
tomtanslutningar till gatan och att tillräckliga skyddsavstånd bildas mellan gatan och 
bebyggelsen. På detta sätt förmedlar gatan även större trafikmängder, och trafiken anses 
inte orsaka avsevärda olägenheter för bebyggelsen. Dessutom sprids den nya 
markanvändningen i Störsvik som föreslås i planläggningen över ett stort område i Störsvik 
och koncentreras delvis till närheten av den planskilda anslutningen i Sunnanvik. Av denna 
orsak borde ingen större mängd trafik från Störsviksområdet flyttas till den matarled som 
går genom Marsudden trots att anslutandet från Störsviksvägen till stamvägen har 
förhindrats i den slutliga situationen. Genom trafikteknisk dimensionering och planering av 
vägarnas geometri är det dessutom möjligt att påverka ledens förmedlingsförmåga och 
hastighetsnivå och således även val av rutt. I den fortsatta planeringen ska det därför 
beaktas att matarleden får en lämplig geometri och ett lämpligt tvärsnitt så att den inte 
upplevs som en alltför smidig förbindelse från Störsviksområdet. På motsvarande sätt ska 
den trafikförbindelse som leder från Störsviksområdet till den planskilda korsningen i 
Sunnanvik planeras så att den trafiktekniskt sett är en mer attraktiv förbindelse.  
 
Under den andra etappen är avsikten att bebygga de AP-1-områden som anvisas med 
nummer 2 så att gatusträckningen förlängs från anslutningen mellan matarleden (kk/jl) från 
Pickala ås riktning och den matarled som fortsätter till den södra delen av udden fram till 
detaljplanernas tomter utan att ansluta till gatunätet till den nuvarande Marsuddsvägen 
innan den planskilda korsningen i Käla är färdig. Annars styrs den trafik som ansluter till 
markanvändningen till Marsuddsvägen genom bybebyggelsen. Genom byggandet av det 
planskilda korsningen i Käla är avsikten att förlänga matarleden för kollektivtrafik mot 
nordost i enlighet med den sträckning som anvisas i planen så att den befintliga 
bybebyggelsen hamnar på den västra/norra sidan av gatan. I planförslaget anvisas två 
möjliga sätt för dragningen av matarleden i det nordöstra hörnet av planområdet. Den ena 
sträckningen anvisas med utnyttjande av den nuvarande Kabelvägen fram till fabriken och 
vidare till en gata som anvisas i detaljplanen och som har som syfte att fungera som 
fortsättning på busstrafikleden till Kantviksområdet och vidare till Kyrkslätt eller Helsingfors. 
Den andra sträckningen från matarleden går direkt till den nuvarande banan som enligt 
tidigare utredningar ska utnyttjas i samband med dragningen av den gata som leder fram 
till den planskilda korsningen i Käla. 

Under den tredje etappen föreslås byggande av AP-1-området och serviceområdet i det 
nordöstra hörnet av delgeneralplanen. Områdena skulle bebyggas först när sträckningen 
för matarleden (kk/jl) blivit färdig i riktning mot Båtvik i Kantviksområdet och den planskilda 
korsningen i Käla är färdig. För att trafiken längs Kabelvägen inte ska öka i orimlig grad 
borde kompletterande byggande i planens nordöstra hörn genomföras först efter att 
trafikarrangemangen motsvarar den slutliga situationen i områdesreserveringsplanen. Då 
den planskilda korsningen blir färdig stängs även Kabelvägens anslutning till stamväg 51, 
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varefter den nuvarande fortsättningen av Kabelvägen från AK-1-området används som 
gång- och cykelled intill stamvägen. 

I planförslaget föreslås att anslutningarna från Marsuddsvägen och Solviksvägen och från 
Pickala gård stängs av för fordonstrafik. Trafiken i området styrs med andra ord kraftigare 
via Kabanovs gränd till den planskilda korsningen i Käla. Åtgärderna kommer således att 
innebära att trafiken längs Kabanovs gränd kommer att öka med den befintliga 
bebyggelsen i Pickala. Eftersom bebyggelsen i Pickala emellertid är väldigt liten kommer 
trafikmängderna inte att vara betydande och de kommer därför inte att störa den nuvarande 
bebyggelsen i någon större utsträckning. Anslutningarna längs stamvägen klarar inte av 
ökande trafikmängder och därför bör den planskilda korsningen i Käla vara färdig innan 
den nya matarleden byggs. På detta sätt kommer den nya markanvändning som placeras 
i området för delgeneralplanen inte att öka trafikmängderna längs Kabelvägen, 
Marsuddsvägen eller Solviksvägen.  
 
Sunnanviks planskilda korsning och den gatuförbindelse som leder till den från 
Störsviksområdet bör byggas innan byggandet av Störsviks korsningsbro påbörjas så att 
invånarna i Störsvik inte övergår till att använda den planskilda korsningen i Käla via den 
nya matarleden. Efter att den planskilda korsningen i Störsvik blivit färdig kan anslutningen 
från Störsvik till stamvägen stängas. Detta innebär att trafiken både från Störsvik och från 
Marsudden fördelas jämnt mellan de planskilda korsningarna i Sunnanvik och Käla. 
 
Som helhet förbättras trafikens smidighet, säkerhet och områdets tillgänglighet i 
planområdet genom de nya trafikarrangemangen då plananslutningar till stamvägen som 
har en svag servicenivå stängs av och trafiken styrs från de smala privata vägarna i 
planområdet till nya matarleder som förmedlar trafiken bättre. De föreslagna 
trafiklösningarna skapar även en lugnare omgivning vid bebyggelsen då trafiknätet blir en 
hierarkiskt sett bättre fungerande helhet. 
 
Förbindelserna för fotgängare och cyklister förbättras avsevärt genom byggandet av nya 
leder. Att erbjuda trygga och smidiga förbindelser för gång- och cykeltrafiken kan även 
anses stödja användningen av kollektivtrafik i området. 

5.2.3 KONSEKVENSER FÖR SAMHÄLLS- OCH ENERGIEKONOMIN 

I bedömningen av de samhällsekonomiska konsekvenserna undersöktes de direkta 
konsekvenserna för regional- och kommunalekonomin på generalplanenivå. I 
konsekvensbedömningen beaktades de områden för småhus, flervåningshus och industri- 
och närserviceområden som anvisats i planen och som ska lösas genom en detaljplan 
samt de nya leder för fordonstrafik som anvisas till dem i generalplanen. Som utgifter 
undersöktes kostnader för byggande av infrastruktur (gatu- och vägnät) och som intäkter 
tomternas försäljningsintäkter. Antagandet är att den södra delen av planeringsområdet 
detaljplaneras och genomförs först, före 2030. Den nordöstra delen av planeringsområdet 
planläggs i det andra skedet och bebyggs före 2035. Byggandet av den kollektivtrafikled 
som anvisas i planen uppskattas till det andras skedet.  
 
Kommunen äger mark i den nordöstra delen av planområdet där största delen av de AP-, 
AK- och PL-områden som ska detaljplaneras ägs av kommunen. De AP-områden som ska 
detaljplaneras i den södra delen av planområdet i Marsudden ägs helt av privata 
markägare. Kommunens andel av tomtförsäljningen på privata markägares fastigheter 
definieras genom markanvändningsavtal. 
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Kostnaderna och avkastningarna nedan är grova uppskattningar på 
generalplanenivå. 
 
Kostnader som uppstår genom byggande av infrastruktur 
 
Kostnaderna har uppskattats väldigt grovt genom Fores HOLA-program. Matarlederna 
omfattar även byggande av leder för gång- och cykeltrafik. I byggnadskostnaderna för 
gatorna beaktas grovt grundförhållandena enligt jordmånskartan (GTK Maankamara) och 
deras skillnader när det gäller byggnadskostnaderna för gatorna. 
 
Område som detaljplaneras under den första etappen, Marsudden: 
 

BRO ÖVER PICKALA Å 

- CIRKA 9,5 M BRO SOM HAR ETT CIRKA 30 METER LÅNGT 

INFLUENSOMRÅDE 

~ 0,70 M € 

MATARLED (KK/JL) FRÅN STÖRSVIK ÖVER PICKALA Å TILL DEN 

SÖDRA DELEN AV UDDEN 

~ 1,54 M € 

ÖVRIGA GATOR I DET OMRÅDE SOM SKA DETALJPLANERAS (AP-1) ~ 0,25 M € 

VATENHUSHÅLLNING ~ 0,37 M € 

GATUBELYSNING ~ 0,25 M € 

SAMMANLAGT, CIRKA ~ 3,11 M € 

 
 
Område som ska detaljplaneras under den andra och tredje etappen, mellersta 
området och nordöstra området: 

FÖRLÄNGNING AV MATARLEDEN GENOM MARSUDDEN FRAM TILL 

DEN PLANSKILDA ANSLUTNINGEN I KÄLA 

~ 1,25 M € 

GATUFÖRBINDELSE FRÅN DEN PLANSKILDA KORSNINGEN I KÄLA 

TILL FABRIKEN (OVANPÅ DEN GAMLA BANAN) 

~ 0,25 M € 

ÖVRIGA GATOR I DET OMRÅDE SOM SKA DETALJPLANERAS (AP-1) ~ 0,18 M € 

VATTENHUSHÅLLNING ~ 0,43 M € 

GATUBELYSNING ~ 0,29 M € 

SAMMANLAGT, CIRKA ~ 2,40 M € 

 
Kostnaderna för byggandet av gatorna och bron samt vattenförsörjningen och 
gatubelysningen under etapperna 1–3  är sammanlagt uppskattningsvis cirka 5,5 miljoner 
euro. 
 
I kostnaderna ingår ingen uppskattning av kostnaderna för den underfart2 som föreslagits 
under stamvägen, men kostnaderna kan anses vara ungefär lika stora som för den 

                                                   
2 Underfarten anvisas i områdesreserveringsplanen för den planskilda anslutningen i Käla.  
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underfartsförbindelse som föreslagits under Marsuddsvägen i områdesreserveringsplanen. 
Enligt utredningen var kostnaderna cirka 0,84 M €. Utan noggrannare utredningar är det 
emellertid svårt att bedöma de verkliga kostnaderna för underfarten eftersom det påverkas 
mycket av grundförhållandena och byggbarheten. 
 
Den planskilda korsningen i Käla 
 
De uppskattade kostnaderna för den planskilda korsningen i Käla är ungefär 2,9 M €. I 
uppskattningen ingår gator och gång- och cykelleder för 1,3 M €. 
 
Inkomster som uppstår genom tomtförsäljning 
 
AP-områden 
 
De försäljningsintäkter som fås genom tomterna har beräktats som tomtspecifika priser 
som varierar mellan 70 000 euro och 120 000 euro per tomt. 
 
Den områdesareal som anvisats i delgeneralplanen har omvandlats till tomtmark med 
koefficienten 0,70, varefter det har bedömts ungefär hur många tomter som passar i 
området. Antalet tomter har multiplicerats med tomtens försäljningspris som är högst vid 
havsstranden eller nära stranden i den södra delen av planeringsområdet. 
Försäljningspriset minskar mot inlandet i norr. 
 
I samband med bedömningen av antalet tomter utnyttjades preliminära utkast där man 
gestaltat olika lösningar för AP-områdena vid stranden. Tomaternas arealer ligger 
vanligtvis mellan 1 400 och 1 900 m2. 
 
AK-områden 
 
Som grund för försäljningspriset användes ett enhetspris som är bundet till byggrätten, 85 
€/m2vy. 
 
PL-områden 
 
Som grund för försäljningspriset användes ett enhetspris som är bundet till tomtens areal, 
40 €/m2vy. 
 
 
Område som ska detaljplaneras under den första etappen, Marsudden: 
 
I AP-områdena finns sammanlagt uppskattningsvis 67 st. tomter och försäljningsintäkterna 
är cirka 6,8 M €.  
 
Område som ska detaljplaneras under den andra och tredje etappen, mellersta 
området och nordöstra området:  
 
I AP-områdena finns sammanlagt uppskattningsvis 114 st. tomter och 
försäljningsintäkterna är cirka 7,98 M €.  
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I AK-området bildas uppskattningsvis cirka 22 700 m2vy byggrätt av vilka befintliga 
byggnader motsvarar cirka 8 000 m2vy. Försäljningsintäkterna för de nya byggnaderna är 
uppskattningsvis cirka 1,2 M €.  
 
Försäljningsintäkterna för PL-området är uppskattningsvis 0,70 M €. 
 
De intäkter som fås genom försäljningen av tomterna i detaljplaneområdena i etapperna 
1–3 är uppskattningsvis 17,4 milj. euro, av vilket intäkterna för markområden utan 
markanvändningsavtal är uppskattningsvis 2,2 milj. euro. 
 
Skoltransporter 
 
I 32 § i lagen om grundläggande utbildning fastställs kommunens plikt att ordna fri transport 
för elever i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har längre än fem 
kilometer till skolan. En elev har rätt till fri transport också när den väg som avses ovan 
med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra omständigheter är alltför svår, 
ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri transport är ett tillräckligt understöd för 
transport eller ledsagande. Utöver vad som föreskrivs i lagen beviljar kommunerna 
transporter enligt eget övervägande. I Sjundeå ordnas skolskjutsar till elever i i årskurs 1–
3 då skolvägen är över 3 km i en riktning. I fortsättningen orsakar planlösningen kostnader 
genom skolresor för kommunen eftersom grundläggande utbildning ordnas i Sjundeå 
centrumtätort som ligger åtminstone 8 km från planområdet. Avståndet till Störsvik med det 
närmaste daghemmet blir kortare efter att den nya gatuförbindelsen förverkligats. 

5.2.4 KONSEKVENSER FÖR NATUREN OCH NATURRESURSERNA 

Strävan har varit att anvisa nya byggnadsområden i anslutning till befintligt 
byggnadsbestånd samt till platser på skogbevuxna ryggar som är hållbara med tanke på 
landskapet och naturvärdena. Öppna åkerodlingar och randskogar som avgränsar dem är 
viktiga med tanke på landskapsstrukturen och de har lämnats utanför byggandet i 
synnerhet i de mest värdefulla landskapsområdena. Behoven av skydd och bevarande av 
natur- och landskapsvärden har beaktats i planen i enlighet med landskapsplanen och 
naturutredningarna. 
 
De livsmiljöer för flygekorre som ligger i planområdet anvisas med VL/s-beteckning, vilket 
tryggar bevarandet av dem trots den nya markanvändningen. Området längs Pickala å 
anvisas med SL-delområdesbeteckning i enlighet med den nya landskapsplanen. 
Ekologiska förbindelser mellan flygekorrens livsmiljöer och andra skogbevuxna områden 
tryggas genom att anvisa tillräckligt breda trädbevuxna korridorer mellan dessa områden. 
Dessutom anvisas ett behov av att beakta flygekorrens rörelser över stamväg 51 till andra 
områden som används av arten. Då områdena är tillräckligt breda kan de även betjäna 
andra arter, såsom däggdjur och skogshönsfåglar och andra fåglar som undviker öppna 
områden.  
 
Placeringen av nya områden som planlagts för bebyggelse i anslutning till befintliga 
vägförbindelser minskar den splittrande effekten som byggandet orsakar för 
naturmiljöerna. Strandskogar som är viktiga för fladdermöss har i regel lämnats utanför 
byggandet. Till nattskärrans och ormvråkens revis anvisas glest bytätortsbyggande (AT), 
vilket trots glesheten sannolikt leder till att arterna flyttar till andra områden i närheten. Till 
Pickalaviken strand anvisas inget byggande med egen strand, vilket tryggar 
sjöfågelvärdena i området. 
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Den nya vägförbindelse som går över Pickala å ligger vid den plats där ån och havet möts. 
Området är kraftigt muddrat och bearbetat på grund av båttrafiken i området och uppfyller 
därför inte kraven på särdrag för en ånaturtyp. En Naturabedömning av konsekvenserna 
för Naturaområdet Sjundeå å har utarbetats i enlighet med 65 § i naturvårdslagen. 

Det nya byggandet ligger huvudsakligen i områden som ska detaljplaneras och där 

kommunalteknik kommer att byggas. Även bytätortsområdena AT-1 och AT-2 ligger till 

största delen i anslutning till vattenförsörjningsnät som är under uppbyggnad. I 

fortsättningen ska glesbebyggelse planeras separat för varje byggnadsplats så att inga 

skadliga mängder av avlopps- och tvättvatten eller andra ämnen som är farliga för miljön 

hamnar i marken.  

Belastning och slitage som riktas till miljön samt trafiken i området kommer att öka på lång 

sikt. Skadliga miljökonsekvenser kan minskas bl.a. genom att effektivera 

avfallshanteringen och behandlingen av avloppsvatten i området. 

I synnerhet i bostadsområden som ska detaljplaneras och i samband med matarleder 

kommer nybyggnation att kräva till och med kraftig bearbetning av marken, såsom 

bergssprängningar. 

Planen orsakar inga direkta konsekvenser för grundvattnet. 

Längs Marsuddsvägen byggs en vattenledning och ett avlopp för avloppsvatten. Det nya 

byggandet ligger huvudsakligen längs dessa. 

5.2.5 KONSEKVENSER FÖR LANDSKAPET, TÄTORTSBILDEN, KULTURARVET OCH 

DEN BYGGDA MILJÖN 

Delgeneralplanen styr byggandet så att det är möjligt att bevara värden i byggda 
kulturmiljöer av riksintresse och landskapsområden av riksintresse. Planen styr 
kompletterande byggande så att den inte orsakar konflikter med existerande 
kulturmiljövärden. I synnerhet i MA- och SRS-områdena ger planen en möjlighet att bevara 
och vårda en kulturmiljö av riksintresse och ett traditionellt jordbrukslandskap samt 
byggnadsbeståndet. I delgeneralplanen beaktas de kända värdena i den byggda 
kulturmiljön och landskapet så att terrängformerna och den skogbevuxna zonen skyddar 
det värdefulla landskapet från konsekvenserna av det kompletterande byggandet. Värdena 
i landskapet och den byggda kulturmiljön presenteras i planbeskrivningen och de anvisas 
på plankartan och beaktas  planbestämmelserna. Dessutom styrs det kompletterande 
byggandet så att det anpassas till landskapets särdrag. Placeringen av bron över Pickala 
å anses i princip inte orsaka några märkbara negativa konsekvenser för landskapets 
värden, men det är viktigt att brons skala och arkitektur anpassas till landskapet i den mer 
detaljerade planeringen. 

5.2.6 KONSEKVENSER FÖR MÄNNISKORNAS LEVNADSFÖRHÅLLANDEN OCH 

LIVSMILJÖ 

En ökning av invånarantalet orsakar både positiva och negativa sociala konsekvenser. I 
vilket fall som helst kommer de sociala kontakterna att öka genom det nya byggandet och 
de nya invånarna. 
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Det nuvarande glesbebyggda skogbevuxna byområdet kommer till de detaljplanerade 
delarna att så småningom omvandlas till ett tätbebyggt småhusområde. De nya gatorna 
med en bättre topografi med tanke på trafiken förbättrar trafikmiljön i området, men den 
ökande trafiken orsakar buller i det tidigare väldigt tysta glesbygdsområdet. De leder för 
gång- och cykeltrafik som ska byggas samt den nya bron till Störsvik förbättrar 
möjligheterna att röra sig. Även möjligheterna till rekreation förbättras då badplatsen, 
golfbanorna, båthamnen och restaurangen i Störsvik blir lättillgängliga. Möjligheterna till 
rekreation förbättras även genom den båthamn som byggs vid stranden på Marsudden och 
den rekreationsled som går längs med stranden. I området för närrekreation som ligger i 
mitten av småhusområdet är det möjligt att bygga en lekplats och till exempel utomhusgym 
för seniorer, vilket skapar en bättra livsmiljö för personer i olika åldrar och för dem närmare 
varandra. De minskande skogsområdena försämrar möjligheterna att röra sig fritt i naturen, 
att jaga och att plocka bär och svamp. 

5.2.7 HÅLLBAR UTVECKLING 

Delgeneralplanens förhållande till en hållbar utveckling har undersökts ur ett ekologiskt, 

kulturellt, socialt och ekonomiskt perspektiv. 

Ekologisk hållbarhet 

Det grundläggande villkoret för en hållbar utveckling är att naturens mångfald och 
ekosystemets funktion bevaras och att människans verksamhet kan anpassas till naturens 
bärförmåga. Ekologisk hållbarhet innebär att hela naturmiljön beaktas: naturens mångfald, 
jordmånen, klimatet, vattendraget, grundvattnet och deras förhållanden till varandra. I 
samband med planeringen av delgeneralplanen har strävan varit att undvika sådana 
lösningar som skulle kunna innebära skadliga konsekvenser för naturens mångfald. 
 
I samband med arbetet med generalplanen har naturvärden utretts genom att utnyttja 
tidigare gjorda utredningar och komplettera dem under våren, sommaren och hösten 2019 
till de delar som är nödvändigt. I samarbete mellan en biolog och utarbetaren av planen 
gjordes ändringar i planlösningen i synnerhet beträffande strandområdena där värdena 
med tanke på fåglar delvis är betydande till och med på nationell nivå. Värden beträffande 
fåglar, flygekorre och eventuella fladdermushabitat samt de ekologiska korridorer som 
dessa behöver beaktades bl.a. i avgränsningen av områdesreserveringar för boende. Den 
ökande vistelsen i naturen som planlösningen innebär kommer dock sannolikt leda till att 
ormvråken och nattskärran som häckar i området kommer att söka sig bort. 
 

Kulturell hållbarhet 

I planläggningen ska en kulturellt sett hållbar utveckling beaktas i synnerhet med tanke på 
skyddet och bevarandet av kulturella värden, men även genom att skapa ny kultur. I 
planeringen av delgeneralplanen utreddes värden i områdets byggnadsarv, kulturlandskap 
och arkeologiska kulturarv och skyddsbestämmelser fastställdes för dessa. 
Nybyggnationen har anpassats med beaktande av landskapets värden. I delgeneralplanen 
anvisas även ett nytt avsnitt av en s.k. kulturled där gång- och cykeltrafik styrs genom det 
område som har mest att berätta ur et kulturhistoriskt perspektiv. Lösningen för 
delgeneralplanen kan bedömas vara kulturellts sett hållbar. 
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Social hållbarhet 

Med tanke på socialt sett hållbar utvecklingen framhävs i markanvändnings- och bygglagen 
frågor som berör hälsa och beaktande av behov hos olika befolkningsgrupper. Socialt sett 
hållbar utveckling omfattar även möjligheten att delta i planeringen och påverka 
beslutsfattande som berör planläggning. I samband med beredningen av delgeneralplanen 
har man träffat områdets markägare, byföreningens och vägsamfällighetens medlemmar, 
ordnat ett öppet informationsmöte för allmänheten, lagt fram planmaterialet för 
kommentarer och beaktat responsen i bearbetandet av planen genom att samordna olika 
intressen så långt det är möjligt. Avsikten har varit att skapa en sund och trygg miljö, bland 
annat genom att öka gång- och cykelförbindelserna och förbättra trafiksäkerheten i övrigt. 
 

Ekonomisk hållbarhet 

Ur markanvändnings- och bygglagens perspektiv beaktar en ekonomiskt hållbar utveckling 
en hållbar samhällsstruktur och samhällsekonomi i planen. Samhällsstrukturen påverkar 
direkt de samhällstekniska lösningarna och frågor som berör samhälleliga tjänster (såsom 
skolor, daghem). I samband med delgeneralplanens lösningar undersöktes de 
samhällsekonomiska konsekvenserna och de har haft en tydlig effekt på planlösningarnas 
innehåll. Ur samhällsekonomins perspektiv är förtätning och koncentrering av 
samhällsstrukturen det lättaste sättet att skapa ekonomiskt sett hållbara lösningar. I 
samband med hörandet i beredningsskedet har de myndigheter som styr planarbetet 
framfört ett behov av att betona kompletterande byggande i centrumtätorten i utvecklingen 
av Sjundeå kommun. Kommuncentrumet ligger i närheten av bantrafiken och detta skulle 
innebära att det kompletterande byggandet skulle stöda en kollektivtrafikmodell som 
ansluter till järnvägen. I kommuncentrumet finns även kommunens viktigaste service. 
 
Delgeneralplanelösningen för Pickala–Marsudden grundar sig ur kollektivtrafikens 
perspektiv på att stödja busstrafiken som en del av den eventuella kollektivtrafikrutten 
mellan Störsvik och Kantvik i Kyrkslätt. Ur servicens perspektiv är daghem och närbutik 
tillgängliga till fort och med cykel efter att bron över Pickala å byggts färdigt, men skolor 
och hälsovårdstjänster kan nås endast med bil, kollektivtrafik eller separat servicetrafik. 
Med tanke på detta är planlösningen inte ekonomiskt hållbar på bästa möjliga sätt. Å andra 
sidan finns golfbanor, havet, möjligheter till båtliv och naturen nära, vilket skapar ett 
attraktivt område och möjliggör ett högklassigt genomförande. Ur kommunalekonomins 
perspektiv förbättrar ökningen av fastighetsskatterna och skatteintäkterna från de som 
flyttar permanent till området kommunens ekonomi. 

5.2.8 KONSEKVENSER FÖR NÄRINGSLIVETS VERKSAMHETSBETINGELSER 

Verksamhetsförutsättningarna för lantbruket bevaras oförändrade i området. Åkerområden 
har bevarats och förbindelserna mellan åkrarna har beaktats i planen. Delgeneralplanens 
lösning minskar nuvarande privatägda skogsområden och innebär på så sätt förändringar 
för näringarna. Å andra sidan ökar markområdets värde genom detaljplaneringen, vilket 
gör att intäkter från skogsbruket kan ersättas av tomthandel. Ett förbättrat trafiknät, 
båtplatser och ett ökande invånarantal ökar möjligheterna för småföretag och olika tjänster 
i området. I de nordöstra delarna av området möjliggör områdesreserveringen för 
närservicen och utvecklingen av området för flervåningshus en utveckling av servicen och 
förbättrar på så sätt verksamhetsbetingelserna för näringslivet. 
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6 GENOMFÖRANDE AV PLANEN 

6.1 BETYDELSEN AV EN DELGENERALPLAN MED RÄTTSVERKNINGAR 

En delgeneralplan med rättsverkan styr på ett övergripande sätt detaljerad planläggning 
och övrig markanvändning i enlighet med 42 § i MBL. I enlighet med markanvändnings- 
och bygglagen styr planen myndigheternas och markägarnas verksamhet bl.a. på följande 
sätt: 

• Vid planeringen av åtgärder som berör markanvändningen bör det ses till att 
åtgärderna inte försvårar genomförandet av generalplanen. 

• Då bygglov beviljas ska det ses till att användningen av området till det ändamål 
som reserverats i generalplanen inte försvåras. 

• Generalplanen gäller inte i detaljplaneområden men den fungerar som anvisning 
då detaljplaner utarbetas och ändras. 

• Ett område som är avsett att användas som byggplats får inte bildas till en lägenhet 
vid en lantmäteriförrättning så att åtgärden innebär att användningen av området 
för det ändamål som reserverats i planen försvåras. 
 

Delgeneralplanen har utarbetats som en plan med rättsverkningar i enlighet med 42 § i 
MBL. Områdesreserveringarna och bestämmelserna i en plan med rättsverkningar är 
bindande. Bestämmelserna i kommunens byggnadsordning gäller till de delar som 
delgeneralplanen eller detaljplanen inte innehåller bestämmelser om frågan. I området för 
delgeneralplanen följs bestämmelserna för planen i fråga. 

Då den utarbetade delgeneralplanen träder i kraft ersätter planen den tidigare 
delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå som fastställts 7.2.1994. Genomförandet av 
delgeneralplanen förutsätter att täta småhusområden, områden för närservice och 
flervåningshus detaljplaneras. Genomförandet av den nya kollektivtrafikgatan och bron 
över Pickala å förutsätter en ändring av detaljplanen för Slussen som godkänts 2016. 
Kompletterande byggande i anslutning till bybebyggelse grundar sig enligt 
planbestämmelserna på planeringsbehovslösningar i fortsättningen. Dimensioneringen för 
byggplatserna enligt delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå (7.2.1994) finns som bilaga till 
beskrivningen av delgeneralplanen. Dimensioneringen har inte ändrats i samband med 
detta planarbete. 

6.2 DETALJERAD PLANERING 

Avvikande från de områdesreserveringar som anvisas i generalplanen kräver att frågan 
undersöks genom en detaljplan eller ett undantagstillstånd. Omfattande undantag 
förutsätter att delgeneralplanen ändras. 

6.3 ETAPPER, OSÄKERHETSFAKTORER 

Den nya markanvändning och de byggplatser som anvisats i delgeneralplanen genomförs 
gradvis och i etapper. Detta påverkas av bl.a. markägarnas (privata, företag, 
sammanslutningar) egna byggbehov, viljan att sälja byggplatser och efterfrågan på dem 
samt den allmänna ekonomiska situationen. Etapplaneringen av de småhusområden som 
ska avgöras genom en detaljplan och byggandet av trafiklösningarna har styrts genom 
planbestämmelser och beskrivits i planbeskrivningen. 
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6.4 UPPFÖLJNING 

Kommunen ska följa genomförandet av planen och vid behov ända eller kontrollera 
planens områdesreserveringar och dimensionering. 

7 PLANERINGENS SKEDEN 

7.1 INTRESSENTER 

Intressenter är de vars förhållanden och intressen märkbart kan påverkas av planen. 

Intressenter är även de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde 

behandlas i planeringen. 

Intressenterna är enligt en preliminär granskning: 

Markägare, invånare, föreningar, företag: 

- områdets och grannfastigheternas invånare och markägare 

- invånare och markägare i närområdena 

- föreningar och företag som är verksamma i området 

- Pickala byförening 

- Pickala vägsamfällighet 

 

Sjundeås förvaltningskommuner 

Grannkommuner som gränsar till planområdet: 

- Kyrkslätt 

Övriga myndigheter: 

- Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland 

- Nylands förbund 

- Västra Nylands landskapsmuseum 

- Museiverket 

- Räddningsverket i Västra Nyland 

- Trafikverket 

- Helsingforsregionens trafik HRT 

- Räddningsverket 

 

Samhällsteknik: 

- Vattenförsörjning och avloppssystem (kommunen, lokala vattenandelslag) 

- telefon-, el- och energibolag 

- avfallsanläggningen 

7.2 INLEDNINGSSKEDE 

- Kommunen informerar om att planen blivit anhängig i samband med programmet 

för deltagande och bedömning 
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- Kungörelse om att planen blivit anhängig publicerades på kommunens 

anslagstavla och i kommunens officiella annonstidningar Västra Nyland och 

Kirkkonummen Sanomat. 

- Ett program för deltagande och bedömning (PDB) i enlighet med § 63 i MBL 

utarbetades 23.4.2019. Programmet för deltagande och bedömning uppdateras 

fram till att planförslaget läggs fram. 

- Inledningsskedets myndighetssamråd hölls 7.5.2019. Under samrådet görs en 

genomgång av arbetsprogrammet, PDB och utredningssituationen. 

- Tekniska nämnden beslutade om aktualiseringen av delgeneralplanen och 

godkände programmet för deltagande och bedömning 14.5.2019 (65 §).  

- Kungörelse om att planen blivit anhängig publicerades på kommunens 

anslagstavla och i kommunens officiella annonstidningar. 

 

Bilaga 1: Program för deltagande och bedömning 

7.3 UTKASTSKEDET 

- Utkastet till delgeneralplanen blev färdigt 11.6.2019. 

- Tekniska nämnden behandlade planutkastet 18.6.2019. 

- Planutkastet var framlagt (62 § MBL; 30 § MBF) för framförande av skriftliga åsikter 

4.7.2019–19.8.2019. 

- Planutkastet presenterades på ett informationsmöte för allmänheten 26.6.2019. 

- Om planutkastet inlämnades 7 åsikter. 

- Myndighetsutlåtanden begärdes om planutkastet. Utlåtanden gavs av 15 parter. 

 

Bilaga 6: Respons om planutkastet samt bemötanden 

7.4 FÖRSLAGSSKEDET 

7.4.1 ÄNDRINGAR SOM GJORTS I PLANUTKASTET EFTER FRAMLÄGGANDET 

Nedan listas de mest betydande ändringar som gjorts på plankartan. Ändringarna har gjorts 

utifrån åsikter och utlåtanden som lämnats in i utkastskedet samt utifrån förhandlingar med 

myndigheterna. 

Ändringar som gjorts i AT-områdena 

- När det gäller bytätorten har avsikten varit att anvisa områden för bybebyggelse 

huvudsakligen i enlighet med den gällande delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå 

från 1994. I planen anvisas bebyggelse till A-områden. Dimensioneringen för 

byggnadsplatserna, som finns som bilaga till planen, har beaktats i avgränsningen 

av AT-områdena men de beteckningar som anvisats i planutkastet (cirklar med 

byggnadsplatser enligt dimensioneringen) har strukits från plankartan. Behovet av 

grönförbindelse har delvis bearbetats på nytt beaktande av naturvärdena, men 

avsikten har samtidigt varit att skapa ett så enhetligt antal byggplatser som möjligt 

på de olika fastigheterna.  
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- I AT-2-områden har anvisats så att de möjliggör en liten utvidgning av bytätorten 

genom en planeringsbehovslösning. Områdena är fördelaktigt placerade med 

tanke på samhällsstrukturen, i anslutning till den planerade gatan för kollektivtrafik. 

Ändringar som gjorts i småhusområdena AP-1 

- En terrängmodell skapades för planområdet och i samband med den undersöktes 

placeringen av gatunätet på nytt. Utöver responsen från utkastskedet påverkades 

valet av sträckningar även av bl.a.  

o Översvämningsgräns 

o Naturvärden 

o Jordmånsförhållanden 

o Områdets höjdskillnader och sträckningens lutningskrav med beaktande 

av matarledens behov (bl.a. buss, cykeltrafikens säkerhet) 

- Ny dragning av gatunätet, den nya grundkartan över planområdets södra del som 

blev färdig under sommaren och de naturutredningar som blev färdiga 

eftersommaren påverkade AP-1-områdenas läge och avgränsning. AP-1-

områdenas eventuella lägen har även diskuterats med områdets markägare. 

Planområdets nordöstra del: Ändringar som gjorts i AK-1- och TP/LH-områdena 

- TP/LH-området i den nordöstra delen av planområdet har strukits på grund av de 

massiva bergssprängningar som området skulle förutsätta. 

- AK-1-området för flervåningshus har avgränsats på nytt och det högsta 

bergsområdet mellan AK-1- och AP-1-området har lämnats kvar som 

rekreationsområde, vilket bättre stöder behovet av en grönförbindelse av betydelse 

på regional nivå i öst–västlig riktning. 

- Till närheten av den planskilda korsningen i Käla i den nordöstra delen anvisas en 

områdesreservering för närservice PL. 

Ändringar som gjorts i trafiklösningarna 

- Gatusträckningarna har ändrats så att matarleden för kollektivtrafiken går på den 
östra sidan av bybebyggelsen. 

- I planförslaget anvisas en ny matarled till den södra delen av Marsudden samt nya 
gång- och cykelförbindelser till de båda nya matarlederna. 

- I förslaget har Marsuddsvägens korsningsbro under stamvägen strukits och i stället 
för den föreslås en ny underfart för fotgängare och cyklister under stamvägen som 
en del av en mer omfattande kulturled.  

- I planförslaget har de matarleder som anvisats genom TP/LH- och AK-området 
västerut från den nya gatuförbindelsen strukits. 

- I förslaget anviss nya gång- och cykelleder från ändan av befintliga vägar till 
stamvägen samt en ny gångförbindelse från AK-området till en nya gata som går 
till den nya planskilda anslutningen. 

 
Ändringar som gjorts i jord- och skogsbruksområdena och rekreationsområdena 



  

   

 
 

75 (76) 
 

DELGENERALPLAN FÖR PICKALA-MARSUDDEN 2040 

11 .11.2019 

 

PROJEKTNUMMER 20602385 

 

 

 

Planbeskrivning_Sjundeå_Pickala_Marsudden DGP_förslag.docx 

 
- MY-områden som tidigare omfattade en hänvisning till tillstånd om miljöåtgärder 

har anvisats med VL/s-beteckning i planförslaget. Dessa områden omfattar 
naturvärden som ska skyddas, såsom föröknings- och rastområden för fåglar och 
flygekorre. 

- I planförslaget anvisas strandområden med betydande fågelvärden som MY-
områden.  

- I förslaget till Nylandsplanen anvisas ett behov av en ekologisk förbindelse soch 
avsikten har varit att placera denna genom området på ett bättre sätt, vilket har 
påverkat VL- och M-områdenas avgränsning. 

- Vid Marsuddens spets anvisas områden för närrekreation där markanvändningen 
avgörs noggrannare genom en detaljplan. I övrig anvisades strandområden med 
M-beteckning. 

7.4.2 BEHANDLINGEN AV PLANFÖRSLAGET I KOMMUNEN 

- Tekniska nämnden behandlade planförslaget 26.11.2019 och materialet var 

offentligt framlagt (65 § MBL; 19 § MBF) för skriftliga anmärkningar under tiden 

xx.xx.xxxx–xx.xx.20xx. 

- Myndighetsutlåtanden begärdes om planförslaget. 

- Planförslaget behandlades vid ett myndighetsmöte.  

- Till utlåtandena och anmärkningarna utarbetades bemötanden (Bilaga xx). 

 

Bilaga 8: Respons som inlämnats om planförslaget samt bemötanden till denna, 

läggs till i samband med godkännandet 

7.5 GODKÄNNANDE 

7.5.1 ÄNDRINGAR SOM GJORTS EFTER ATT PLANFÖRSLAGET VARIT FRAMLAGT 

Kompletteras efter att planförslaget varit framlagt. 

Kommunstyrelsen i Sjundeå behandlade delgeneralplanen ___.___.20___ (§____) och 

föreslog att den godkänns av kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige i Sjundeå godkände delgeneralplanen ___.___.20___ (§____). 

 
 
 Tammerfors 11.11.2019 
 Sweco Ympäristö Oy 
 
 
 Maritta Heinilä   Jouko Riipinen 
 avdelningschef, arkitekt  DI 
 YKS-506    
 
 Maria Kirveslahti   Niklas Aalto-Setälä 
 Planläggare, miljöing. YH  Planerare, DI 
 



   

 
 

 

 

76 (76) 
 
DELGENERALPLAN FÖR PICKALA-MARSUDDEN 2040 

11 .11.2019 

 

PROJEKTNUMMER 20602385 

 

 

 

re
p

o
0

0
1

.d
o

c
x
 2

0
1
2

-0
3

-2
9
 

Planbeskrivning_Sjundeå_Pickala_Marsudden DGP_förslag.docx 

 

 Pasi Vierimaa   Saara Pölkki 
 arkitekt SAFA   Planerare, DI 
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