
DELGENERALPLANEN FÖR PICKALA – MARSUDDEN (KST-FGE) 

 

TEKN 14.5.2019 § 65 

Bilaga 

Beredning och tilläggsuppgifter om beslutet: planeringschef Timo Onnela, 

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

 

Programmet för deltagande och bedömning 

 

Delgeneralplaneområdet omfattar området Pickala-Marsudden och avgrän-

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

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

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

det gällande delgeneralplanen för sydöstra Sjundeå. 

  

Området angränsar delgeneralplanerna för Sjundeå centrum och Störsvik. 

Områdets areal uppgår till ungefär 430 hektar. 

 

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

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

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

stadsområden som bearbetas med hjälp av delgeneralplaner. 

 

Med planeringen av markanvändningen strävar man till att förstärka rekre-

ationsanvändningen av planeområdets mångsidiga natur. Vid planeringen 

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

etapplandskapsplan för Västra Nyland (Kopparnäs-Båtvik). 

 

Med delgeneralplanen beaktas den plan för områdesreservation som gäller 

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

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

kens förbindelser samt utvecklandet av dem. 

 

I samband med planearbetet beaktas områdets naturvärden, landskapsvär-

den, de arkeologiska kulturarvens värden och den bebyggda kulturmiljöns 

värden. Vid behov ges skyddsbestämmelser som gäller dem. 

 

Planeområdets markanvändningslösningar jämförs i nödvändig utsträckning 

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

samt de gränser som miljön ställer. 

 

 Bilagor och kompletterande material: 

− Bilaga: Programmet för deltagande och bedömning 
 

 

Förslag:  Planeringschefen:  

 

  Tekniska nämnden beslutar:  

 

− att godkänna programmet för deltagande och bedömning enligt bilagan, 

 

− att kungöra programmet för deltagande och bedömning i Kirkkonum-

men Sanomat och i Västra Nyland, 

 



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

grammet för deltagande och bedömning i kommunens tekniska kansli 

och på kommunens nätsidor. 

 

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

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

Beslut: Enligt förslaget.    

 

Delgivning:   Nylands NTM-central 

Nylands förbund 

Nylands landskapsmuseum 

Museiverket 

Sjundeå kommuns miljö- och byggnadsnämnd, bildningsnämnd, grund-

trygghetsnämnd 

Västra Nylands räddningsverk 

==== 

 

TEKN 18.6.2019 § 79  

Beredning och tilläggsinformation: planeringschef Timo Onnela,  

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

 

Bilagor och kompletterande material: 

- Bilagor: 

• Planeutkast 

• Material till planeutkast 

 

 Planeutkast 

 

 Delgeneralplanen kompletterar den nya samhällsstrukturen på planerings-

området. I delgeneralplanen har förutom de nuvarande funktionerna 

mångsidigt anvisats olika platser för kompletterande byggnadsverksamhet.  

 

 Vid den sydligaste matargatan i södra delen av Marsudden och nära sport-

planen i nordöstra hörnet på planeområdet har det anvisats plats för detalj-

planerad småhusbebyggelse (AP). Småhusområden som ska avgöras med 

detaljplan omfattar sammanlagt ca 67 hektar. För kompletterande bybebyg-

gelse (AT) har med beaktande av byggnadsplatser i den nuvarande general-

planen anvisats platser i planens mellersta delar i samband med lant- och 

skogsbruksområden. Plats för ett effektivare område som ska utvecklas med 

bostadshöghus och småhus (A) har anvisats i nordöstra delen av planeom-

rådet där kommunen äger mark. 

 

 Trafikregleringen ändras enligt områdesreserveringsplanen på stamväg 51 

så att trafiken på området sker via en ny planskild anslutning i Käla. Den 

planskilda anslutningen ska placeras vid underfarten av gamla järnvägen på 

stamväg 51. Övriga anslutningar till stamvägen tas ur bruk när den plan-

skilda anslutningen är färdigbyggd. Linjeringen på Kabelvägen ändras när 

fordonstrafiken flyttas till det stället där gamla järnvägen gick. En frilufts-

led har anvisats för det nuvarande Kabelvägens område. 

 

 Med en delgeneralplan anvisas nuvarande industriområden samt ett nytt 

arbetsplatsområde vid stamväg 51 i enlighet med utvecklingsprognosen och 

den gällande landskapsplanen. Kommunen äger mark på området, och i an-



slutning till den har Kälas planskilda anslutning på stamväg 51 planerats. 

Området hör ihop med Kyrkslätts industri- och arbetsplatsområden. 

 

 Planeringsområdets havsnära läge har utnyttjats genom att lämna enhetliga 

kustlinjer för gemensamt rekreationsbruk.  

 

Behovet av grönförbindelse, som har framförts i landskapsplanen, 

går genom området och det möjliggör både naturens ekologiska förbindel-

ser och människans rörelse i naturen. Därtill har nya frilutsled anvisats med 

bollstreck. Förutsättningar till att gå eller cykla har förbättrats både genom 

att utvidga det interna trafiknätet och med en ny broförbindelse mot Störs-

vik. Den nuvarande sportplanens omgivning, med möjlighet till utvidgning, 

har anvisats som ett område för idrotts- och rekreationstjänster (VU). 

 

Förslag:  Planeringschefen: 

   

  Tekniska nämnden beslutar:  

 

− lägga fram det bifogade delgeneralplanutkastet offentligt till påseende i 

30 dagar vid tekniska avdelningen på adressen Sjundeåvägen 504, 

02580 Sjundeå; 

 

− kungöra om framläggandet av delgeneralplanutkastet i Kirkkonummen 

Sanomat och Västra Nyland; 

 

− be om utlåtande om delgeneralplanutkastet av följande: 

• Rågrannar 

• NTM-centralen i Nyland 

• Nylands förbund 

• Kyrkslätt kommun 

• Museiverket 

• Västra Nylands Landskapsmuseum 

• Områdesarkitekt 

• Västra Nylands räddningsverk 

• Miljö- och byggnadsnämnden 

• Grundtrygghetsnämnden 

• Bildningsnämnden 

• Ingå-Sjundeå Miljöförening rf 

• Störsviks boendeförening rf 

• Siuntion kulttuuriympäristö ry – Sjundeå kulturom-

givning rf 

• Sjundeå Företagare rf 

• Elisa Oyj 

• Caruna Oyj 

• Pickala byförening rf 

• Pickala enskilda väglag 

 

Behandling:   På mötet delades uppdaterad bilaga no 3 delgeneralplanutkastets karta ut på 

bordet.  

 

  Ersättare Honkasalo anlände under behandlingen av denna paragraf kl. 

18.17. 

 



  Ersättare Karell föreslog med enhälligt understöd av nämnden att man be-

gär utlåtande från Sjundeå lantbruksförening samt från Kyrkslätt-Sjundeå 

yrkesbilister r.f. 

 

  Medlem Tuominen föreslog att man skjuter upp behandlingen av paragrafen 

på grund av det höga priset till år 2022, eller åtminstone tills det blir klart 

vad det slutliga priset för bildnings/välfärdscampuset kommer att vara. För-

slaget fick inte understöd. 

   

  Föredraganden gjorde ett ändrat förslag. 

 

Ändrat förslag:  Tekniska nämnden beslutar:  

 

− lägga fram det bifogade delgeneralplanutkastet offentligt till påseende i 

45 dagar vid tekniska avdelningen på adressen Sjundeåvägen 504, 

02580 Sjundeå; 

 

− kungöra om framläggandet av delgeneralplanutkastet i Kirkkonummen 

Sanomat och Västra Nyland; 

 

− be om utlåtande om delgeneralplanutkastet av följande: 

• Rågrannar 

• NTM-centralen i Nyland 

• Nylands förbund 

• Kyrkslätt kommun 

• Museiverket 

• Västra Nylands Landskapsmuseum 

• Områdesarkitekt 

• Västra Nylands räddningsverk 

• Miljö- och byggnadsnämnden 

• Grundtrygghetsnämnden 

• Bildningsnämnden 

• Ingå-Sjundeå Miljöförening rf 

• Störsviks boendeförening rf 

• Siuntion kulttuuriympäristö ry – Sjundeå kulturom-

givning rf 

• Sjundeå Företagare rf 

• Elisa Oyj 

• Caruna Oyj 

• Pickala byförening rf 

• Pickala enskilda väglag 

• Sjundeå lantbruksförening 

• Kyrkslätt-Sjundeå yrkesbilister r.f. 

 

Beslut:  Enligt ändrat förslag.  

  ==== 

 

TEKN 26.11.2019 § 127 

  Beredning och tilläggsuppgifter om beslutet: planeringschef Timo Onnela, 

tel. 050 386 1286, fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 Bilagor och kompletterande material: 



− Bilaga:  

• Planeförslaget  

• Materialet till planeförslaget 

 

Planeförslaget 

Vid planläggningen beaktas områdets betydande natur- och landskapsvär-

den samt den arkeologiska kulturtraditionens och den bebyggda kulturmil-

jöns värden. Med planen förstärker man den mångsidiga naturens ekolo-

giska nätverk och rekreationsanvändningen av den. Man beaktar behovet av 

grönkorridorer enligt förslaget i Västra Nylands etapplandskapsplan. Målet 

är också att beakta strandområdena med hänsyn till boende och rekreations-

användning. 

Målet för delgeneralplanen är att erbjuda mångsidiga, attraktiva havsnära 

belägna områden för boende och byggande. Med kompletteringsbyggande 

anvisar man områden som kan arrangeras med detaljplanen och dessutom 

anvisar man möjligheter att utveckla nuvarande byatätorter med hjälp av 

planeringsbehovslösningar. Den nordöstra delen av planeområdet utvecklas 

som ett område för tätare boende och service, där man utnyttjar den plane-

rade planskilda korsningen vid stamväg 51 och Käla, de goda trafikförbin-

delserna och utvecklandet av Kantvik i Kyrkslätt invid kommungränsen. 

I delgeneralplanen beaktar man den områdesreservationsplan som gäller 

stamväg 51 samt anvisar ett gatunät och en förbindelse från planeringsom-

rådet i riktning mot Störsvik så att området kan kopplas ihop med servicen, 

rekreationsverksamheten och trafiknätet i Störsvik. I planen beaktar man 

fotgängarlederna och cykeltrafikens leder samt utvecklandet av dem och 

förbättrandet av trafiksäkerheten. 

De småhusområden som man kan bestämma om med detaljplan har plane-

rats att förverkligas i tre olika etapper. Först avser man att detaljplanera AP-

1-områdena invid den gata som leder till Marsudden, som följande område 

AP-1-området invid kollektivtrafiksleden och sist AP-1-områdena i den 

nordöstra delen. Det finns totalt ungefär 42 ha områden för småhus som 

man kan bestämma om med detaljplan. 

 

Kompletterande höghusboende har anvisats i planeområdets nordöstra del, 

där de för fabrikens arbetare på 1960- och 1970-talet byggda höghusen 

finns. Delgeneralplanen skapar förutsättningar för att utveckla området och 

för att detaljplanera uppskattningsvis två nya höghustomter. De branta ber-

gen i området för med sig utmaningar. Bestämmelsen bostadshöghus möj-

liggör också bl.a. att placera närservice inuti området. 

 

De nuvarande och kommande lågintensiva områdena för byabosättning har 

anvisats som AT-1 och AT-2-områden. De placeras i den omedelbara när-

heten av den värdefulla bebyggda kulturmiljön, kulturlandskapet, naturvär-

dena och strandområdena. Därför har man med delgeneralplanen bestämt 

att byggnadsloven i dessa områden ska grunda sig på planeringsbehovslös-

ning. Som bilaga till planebeskrivningen finns de byggnadsplatser som fö-

reslogs i samband med delgeneralplanen år 1994. Planeringen av dem har i 

mån av möjlighet beaktats i AT-områdesreservationerna i den nu aktuella 



delgeneralplanen. Till vissa delar har de kända naturvärdena gjort att man 

har ritat om avgränsningarna. 

 

Förslag:   Planeringschefen:  

 

  Tekniska nämnden beslutar: 

 

att framlägga det i bilagan presenterade delgeneralplaneförslaget till all-

mänt påseende i 45 dagar i kommunens tekniska kansli i adressen Sjun-

deåvägen 504, 02580 Sjundeå. 

 

1.att kungöra framläggandet av delgeneralplaneförslaget i tidningarna 

Kirkkonummen Sanomat och Västra Nyland 

 

2. att begära om utlåtanden från följande personer och instanser: 

• Rågrannarna 

• Nylands NTM-central 

• Nylands förbund 

• Trafikverket 

• Helsingforsregionens trafik HRT 

• Kyrkslätts kommun 

• Museiverket 

• Västra Nylands landskapsmuseum 

• Områdesarkitekten 

• Västra Nylands räddningsverk 

• Miljö- och byggnadsnämnden 

• Grundtrygghetsnämnden 

• Bildningsnämnden  

• Ingå-Sjundeå miljöförening rf 

• Störsviks boendeförening rf 

• Pickala byaförening 

• Pickala väglag 

• Siuntion kulttuuriympäristö ry – Sjundeå kulturomgivning rf 

• Sjundeå Företagare 

• Elisa Abp 

• Caruna Abp 

 

Behandling:  Nämndens medlemmar hade innan mötet fått en tilläggsbilaga nr 15: Di-

mensionering av och metoderna att styra den nya bosättningen utanför om-

råden som byggnadsplaneras. 

 

De ändringar som föredragande gjort i den svenska versionen har beaktats i 

protokollet. 

 

Antecknades, att medlem Leikola anlände under behandlingen av denna pa-

ragraf kl. 20.14. 

 

Medlem Tuominen föreslog att man skjuter upp behandlingen av paragrafen 

på grund av det höga priset till år 2022, eller åtminstone tills det blir klart 

vad det slutliga priset för skol/hälsocampuset kommer att vara. Förslaget 

fick inte understöd. 

 



Medlem Virta föreslog med understöd av ersättare Honkasalo att ärendet 

remitteras för ny beredning: Att de ekologiska förbindelserna förbättras sär-

skilt i planens nordöstra del.  

 

 Ordförande frågade huruvida medlem Virtas förslag kan godkännas och 

konstaterade att det inte kan godkännas enhälligt.  

 

 Omröstningen skedde genom namnupprop. De som understödde föredrag-

andes förslag skulle rösta JA och de som understödde medlem Virtas änd-

ringsförslag skulle rösta NEJ. 

 

I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna 

enligt följande: 4 JA-röster, 2 NEJ-röster. Medlem Tuominen röstade tomt. 

Föredragandes förslag (JA) understöddes av Dahlqvist, Jantunen, Leikola 

och Lindström. Medlem Virtas ändringsförslag (NEJ) understöddes av Virta 

och Honkasalo. Föredragandes förslag godkändes med rösterna 4–2.  

 

Beslut:  Enligt förslaget.  

 

Ersättare Honkasalo lämnade avvikande åsikt som bifogades till protokollet.  

 

Paragrafen justerades på mötet.  

==== 

 

TEKN 3.3.2020 § 41 

Beredning och tilläggsuppgifter om beslutet: planeringschef Timo Onnela, 

tfn 050 386 1286, e-post: timo.onnela@siuntio.fi 

Bilagor och kompletterande material: 

- Bilagor: 

• Planeförslag 

• Material till planeförslag 

 

Planeförslag 

Målet med den delgeneralplan som nu uppgörs är att utveckla Sjundeå 

kommuns attraktivitet genom att anvisa mångsidiga och attraktiva, nära ha-

vet belägna områden för boende och som arbetsplatsområden. De bygg-

nadsplatser på byaområdet som upptas i den gällande delgeneralplanen för 

sydöstra Sjundeå beaktas, varefter man anvisar nya bostads- och arbets-

platsområden med hjälp av detaljplanen. 

 

Förbättrandet av trafiksäkerheten och utvecklandet av förutsättningarna för 

fotgängartrafik och cykelåkning är centrala frågor. Med delgeneralplanen 

beaktar man den områdesreservationsplan som gäller stamväg 51. Avsikten 

är att med planen anvisa gatunätverket och förbindelsen från området mot 

Störsvik. I planen beaktas fotgängar- och cykelförbindelserna samt utveck-

landet av dem både inom området och i riktning mot kommuncentrum och 

Kantvik i Kyrkslätt. I samband med planläggningsarbetet beaktas områdets 

digra och mångsidiga värde med tanke på naturen, landskapet, den arkeolo-

giska kulturtraditionen och den bebyggda kulturmiljön och ger vid behov 

skyddsbestämmelser som gäller dem. 

 



Med utgångspunkt i den befolkningsmålsättning som gäller hela kommunen 

har man framfört målet att placera 600–800 nya invånare på delgeneralpla-

neområdet. Kommunens mål är att få 2700 nya invånare fram till år 2040. 

Den målsättningen har utgjort grunden för uppgörandet av markanvänd-

ningens utvecklingsbild. På basis av den utvecklingsbilden utvecklar man, 

förutom kommuncentrum, också en s.k. krokled och tyngdpunktsområden i 

anslutning till den: kommuncentrum – Störsvik – Pickala-Marsudden – 

Käla. 

 

Då planeförslaget var framlagt till påseende inlämnades totalt 14 utlåtanden 

och 14 anmärkningar. 

 

Nedan räknas de justeringar upp som gjorts i planematerialet efter fram-

läggningen: 

 

Följande ändringar har gjorts i planekartan: 

 

De streck- och rastermarkeringar, som sträckte sig utanför planeområdet 

och som anger delområden som ska skyddas, har avlägsnats som en teknisk 

rättelse. Dragningen av kollektivtrafiken/den centrala samlargatan har juste-

rats vid en enskild fastighet så att gatan inte klyver den lilla fastigheten. En-

ligt markägarens önskemål har avgränsningen av småhusområdena i planen 

i samband med kollektivtrafikgatan aningen ändrats för att på ett bättre sätt 

beakta områdets jordmånsförhållanden. Förverkligandet av ett enskilt AP-1-

område har också flyttats från första skedet till det andra skedet. Den natur-

liga båthamnen på Marsudden yttersta udd har ändrats så att den också möj-

liggör en simstrand. 

 

Ändringar i planebestämmelserna: 

 

De naturliga båthamnsområden har ändrats vid beteckningarna LV-1, LV-2 

och LV/VV. Vid alla naturliga båthamnar har man ur bestämmelserna bort-

tagit möjligheten att placera båthamnar med fasta konstruktioner eller 

hamnbebyggelse i området. Beteckningen möjliggör enbart en naturlig båt-

hamn och anläggningar som stöder den verksamheten. Planebestämmelsen 

gällande de naturliga båthamnarna har kompletterats på följande sätt: ”Till 

LV-områdena tilläggs följande bestämmelse: ”Behovet av tillstånd i enlig-

het med vattenlagen för bryggor och övriga åtgärder som vidtas i området 

bör utredas hos den myndighet som övervakar vattenlagen. Vid projekt som 

kräver tillstånd enligt vattenlagen avgörs förutsättningarna för att kunna 

förverkliga projektet av tillståndsmyndigheten.” 

 

Fiskarvikens naturliga båthamnsområden har anvisats med beteckningen 

LV-1 

 

Pattuvikens naturliga båthamnsområde har anvisats med beteckningen LV-

2. I samband med den bör man utreda det eventuella arkeologiska kulturar-

vet under vatten. 

 

Med beteckningen LV/VV görs det möjligt att anvisa en simstrand, förutom 

den naturliga båthamnen i yttersta udden av Marsudden. 

 

Både LV-2 och LV/VV -områdena är belägna i anslutning till småhusområ-

den som bör detaljplaneras. 



 

Till SRS-området har man tillagt bestämmelsen: ”man bör underhandla med 

Museiverket om alla markanvändningsplaner.” 

 

- Till Ma-delområdets bestämmelse har man tillagt bestämmelsen: ”Med 

tanke på landskapet är det viktigt att åkerområdena bevaras öppna och i od-

lingsbruk.” 

 

Till Naturaområdet (Pickala å) har man tillagt bestämmelsen: ”Planerna och 

åtgärderna inom Naturaområdets influensområde bör säkerställa och främja 

naturvärdena.” 

 

Till Sl-området har man tillagt bestämmelsen: ”Med beteckningen har man 

anvisat ett skyddsområde i enlighet med landskapsplanen för västra Nyland. 

Planerna och åtgärderna som gäller området bör säkerställa och främja 

skyddsvärdena för Pickala ås Naturaområde.” 

 

Bestämmelsen gällande beteckningarna som anger i vilken ordning planen 

förverkligas har kompletterats: 

 

 (1) och (2) Förverkligandet av områdets detaljplan förutsätter att den till 

området ledande samlargatan byggs över Pickala å till Störsviksvägen. 

 (3) Kompletteringsbyggandet av området med stöd av detaljplanen kan 

förverkligas först då servicenivån på den anslutning som leder från stamväg 

51 till området är tillräcklig. 

Till de allmänna bestämmelserna har man tillagt: 

 

I anslutning till det område som ska detaljplaneras kan man förutom boende 

anvisa områdets interna trafikarrangemang, rekreationsområden och områ-

den för att ordna regionala energilösningar som utnyttjar förnybara energi-

källor. De områden som ska detaljplaneras bör anslutas till det kommunal-

tekniska nätverket. Dessutom har planeredogörelsen kompletterats med en 

bedömning av trafikkonsekvenserna och klimatverkningarna. 

 

Förslag:   Planeringschefen:  

 

Tekniska nämnden beslutar att godkänna 

 

− planläggarens genmälen till anmärkningarna och utlåtandena och att 

skicka dem till dem som inlämnat anmärkningarna och avgivit utlåtan-

den; 

 

− delgeneralplaneförslaget och att skicka det vidare till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige för godkännande. 

 

Behandling:  Ersättare Myllyniemi föreslog att ärendet remitteras för ny beredning: ”Att 

genmälen specificeras för Nylands NTM-central och för Nylands förbund.” 

Förslaget fick inte understöd. 

 

Medlem Tuominen föreslog med understöd av medlem Tanskanen att man 

skjuter upp behandlingen av paragrafen på grund av det höga priset till år 

2022, eller åtminstone tills det blir klart vad det slutliga priset för 

skol/hälsocampuset kommer att vara.  



 

Ordförande frågade huruvida medlem Tuominens förslag kan godkännas 

och konstaterade att det inte kan godkännas enhälligt.  

 

Omröstningen skedde genom namnupprop. De som understödde föredrag-

andes förslag skulle rösta JA och de som understödde medlem Tuominens 

ändringsförslag skulle rösta NEJ. 

 

I omröstningen som genomfördes genom namnupprop fördelades rösterna 

enligt följande: 3 JA-röster, 3 NEJ-röster. Föredragandes förslag (JA) un-

derstöddes av Dahlqvist, Jantunen och Lindström. Medlem Tuominens änd-

ringsförslag (NEJ) understöddes av Tuominen, Tanskanen och Myllyniemi. 

Eftersom rösterna föll jämnt, var det ordförandes röst som avgjorde. Ordfö-

rande röstade JA. 

 

Ordförande konstaterade att föredragandens förslag blev mötets beslut. 

 

Beslut:  Enligt förslaget.  

====  

 

 

 

 

 


