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MARSUDDENIN OSAYLEISKAAVA 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

1. Johdanto 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n 

mukaisesti. Se sisältää pääpiirteissään suunniteltavan alueen kuvauksen, alustavat tavoitteet, 

nykyisen suunnittelutilanteen, olemassa olevat ja laadittavat selvitykset, kaavoituksen yhteydessä 

selvitettävät vaikutukset sekä kaavoituksen tavoitteellisen aikataulun. Lisäksi siitä ilmenee 

hankkeen vuorovaikutusmenettely ja osalliset. OAS päivitetään tarpeen mukaan työn edetessä ja 

se on luettavissa kunnan kotisivuilla, osoitteissa www.siuntio.fi/kaavoitus, sekä Teknisessä 

toimistossa Siuntiontie 504, 02580 Siuntio, koko kaavoituksen ajan. 

2. Aloite ja suunnittelun tarve 

Kunta teki v. 2009 aloitteen Marsuddenin alueen ja Kaakkois-Siuntion osayleiskaavan 

muuttamiseksi. Kaavoitus eteni kaavaehdotusvaiheeseen v. 2012 , jolloin kaavaehdotus pidettiin 

nähtäville, mutta sen jälkeen kaavaehdotuksen käsittely ei ole jatkunut.  

Kunta päätti v. 2012 aloittaa Kaakkois-Siuntion osayleiskaavan tarkistuksen, kaavan nimeksi 

muutettiin myöhemmin Etelä-Siuntion yleiskaavan tarkistaminen. Kaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma kuulutettiin v. 2015. Kaavoitustyö on edennyt luonnosvaiheeseen. 

Kunta solmi 13.12.2016 maankäyttösopimuksen Nokia Oyj:n kanssa  Marsuddenin alueen 

kaavoittamisesta pientaloalueeksi. Sopimus sisältää mahdollisuuden siirtää rakennusoikeutta 

Kaakkois-Siuntion osayleiskaava-alueella Nokia Oyj:n omistamilta alueilta. 

 

3. Suunnittelualue 

3.1 Suunnittelualueen sijainti 

Alue käsittää kiinteistön Kloviken RN:o 1:62 (755-452-1-62) manneralueet Marsuddenissa 

lähisaarineen sekä osan kiinteistön vesialueesta. Alue sijaitsee Pikkalan kohdalla n. 1,5 km 

kantatie 51:sta etelään. Kaava-alueen pinta-ala on n. 50 hehtaaria, josta manneralueen osa on n. 

9,5 ha. Rantaviivan pituus on n. 0,8 km. 

http://www.siuntio.fi/
http://www.siuntio.fi/kaavoitus
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Kuva 1. Kaava-alueen sijainti osoitettu punaympyrällä. 

3.2 Suunnittelualueen kuvaus 

Kaava-alue on rakentamatonta, pääosin metsätalouskäytössä olevaa metsää. Klovikenissa ranta 

on matalaa, muualla loiva. Alueen pohjoisosassa sekä yhdessä kohtaa keskellä ja etelässa on 

korkeahko ja jyrkkäpiirteinen avokallioalue. Alueella on muutama alava, kostea painanne. 

Rannoilla on varsin yhtenäinen vanhan puuston vyöhyke. Rantaviiva on kalliota, kivikkoa ja  

kaislikkoa.  

 

 

Kuva 2. Kaava-alue on rajattu sineellä. 

http://www.siuntio.fi/
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3.3 Maanomistus 

Kaava-alueen omistaa Nokia Oyj. 

3.4 Luonnonympäristö 

Alue on luonnontilassa. Alueella on peittävä puusto, joka antaa hyvän suojan merelle päin 

suuntautuvassa maisemassa.  

 

Kuva 3. Ilmakuva kaava-alueesta, josta ilmenee puuston peitteisyys. 

3.5 Rakennettu ympäristö 

Alue on rakentamaton. 

3.6 Kunnallistekniikka 

Alueen reunassa on kunnallistekniikkaa. Siirtoviemäri Siuntiosta Kirkkonummelle kulkee alueen 

eteläpuolitse merialueen kautta. Pumppuasema on alueen rajalla etelärannan yhteydessä.  

Alueelle on valmis tieyhteys. 

http://www.siuntio.fi/
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4. Tavoitteet 

Osayleiskaavan tavoitteena on osoittaa Marsuddenin alueelle pientalojen asuntoalue. 

5. Suunnittelutilanne 

5.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat maankäytön suunnittelua valtakunnallisella 

tasolla ja ovat tarkemman suunnittelun ohjeena. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden 

tehtävänä on osaltaan tukea ja edistää maankäyttö- ja rakennuslain yleisten tavoitteiden ja laissa 

määriteltyjen alueidenkäytön suunnittelun tavoitteiden saavuttamista. Keskeisimpiä näistä 

tavoitteista ovat kestävä kehitys ja hyvä elinympäristö. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 

välittyvät paikallissuunnitteluun ensisijaisesti maakuntakaavoituksen kautta. 

5.2 Maakuntakaavoitus 

Uudenmaan maakuntakaava on vahvistettu ympäristöministeriössä 8.11.2006. Länsi-Uudenmaalle 

kohdistuvasti sitä on täydennetty myöhemmin seuraavasti: 

1. vaihemaakuntakaava, lainvoimaiseksi 2012: 

- jätehuollon pitkän aikavälin aluetarpeet 

- kiviaineshuollon alueet 

- moottoriurheilu- ja ampumarata-alueet 

- liikenteen varikot ja terminaalit 

- laajat yhtenäiset metsätalousalueet 

2. vaihemaakuntakaava, lainvoimaiseksi 2016: 

- toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne 

- rakennetta tukeva liikennejärjestelmä 

- kaupan palveluverkko 

- maakunnallinen kyläverkko 

Parhaillaan valmistelussa on sekä 4. vaihemaakuntakaava että kokonaismaakuntakaava Uusimaa-

kaava 2050. 4. vaihemaakuntakaava täydentää voimassa olevia maakuntakaavoja seuraavien 

teemojen osalta: 

- elinkeinot ja innovaatiotoiminta 

- logistiikka 

- tuulivoima 

- viherrakenne 

- kulttuuriympäristöt 

Neljäs vaihemaakuntakaava on maakuntavaltuusto hyväksynyt v. 2017 ja Uusimaa-kaava 2050 – 

hanke on puolestaan käynnistynyt vuonna 2016. Suunnittelualueelle ei kohdistu muita merkintöjä 

kuin pikkusaariin ja osalle vesialuetta ulottuva suojelualue. 

 

http://www.siuntio.fi/
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Kuva 4. Ote maakuntakaavasta, jossa kuvan keskellä on alueen vesialueelle ulottuva suojelualue.  

 

5.3 Yleiskaavoitus 

Alueella on voimassa Kaakkois-Siuontion osayleiskaava vuodelta 1993. Yleiskaavassa alue on 

osoitettu metsätalousalueeksi (M-2) ja suojelualueeksi (SL). 

Alueella on vireillä Etelä-Siuntion osayleiskaavan laatiminen. Työ on luonnosvaiheessa. 

http://www.siuntio.fi/
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Kuva 5. Ote Kaakkois-Siuntion osayleiskaavasta. 

5.4 Asemakaavoitus 

Alueella ei ole asemakaavaa. 

5.5 Rakennusjärjestys 

Siuntion rakennusjärjestys on hyväksytty kunnanvaltuustossa  ja tullut voimaan 1.1.2002. 

5.6 Rakennuskielto 

Alueella ei ole rakennuskieltoa. 

6. Vaikutusten arviointi ja suunnittelualueen selvitykset 

6.1 Vaikutusten arviointi  

Maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaan kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset 

arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on 

tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ympäristövaikutukset, mukaan lukien 

yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko 

siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia. 

 

http://www.siuntio.fi/
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MRA 1 § mukaisesti arvioidaan kaavan vaikutukset: 

1) ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

2) maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

3) kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnonvaroihin 

4) alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen sekä liikenteeseen 

5) kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön 

6) elinkeinoelämän toimivan kilpailun kehittymiseen 

 

6.2 Laaditut selvitykset 

Yleiskaavatyötä varten on olemassa seuraavat selvitykset. 

- Marsuddenin maankäytön kehittämiseen liittyvä maisema- ja luontoselvitys, Siuntio, 

raportti 2003,  

- Siuntion Marsuddenin vesikasvillisuus ja linnustoselvitys, raportti 2006,  

- Båtvikenin saarien luonnonsuojelualueen kalastoselvitys NORDICkoeverkkokalastuksella, 

raportti 2006,  

- Siuntion Marsuddenin luontoselvitykset 2010,  

- Marsuddenin rantakiinteistöjen vesirakennustöiden arvioidut vaikutukset Båtvikenin 

luonnonsuojelualueelle 15.2.2011,  

- Marsuddenin liito-oravaselvitys, Siuntio. 2010, 

6.3 Laadittavat selvitykset 

Selvityksiä täydennetään kaavoituksen aikana tarpeen mukaan. 

7. Osalliset 

Osallisia ovat maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaan alueen maanomistajat ja ne, joiden 

asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä 

viranomaiset ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Kaavan osallisia ovat ainakin: 

VIRANOMAISET  

Seudulliset viranomaiset Kunnan viranomaiset 

- Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 
- Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos 
- Museovirasto /arkeologia 
- Uudenmaan ELY-keskus 
- Uudenmaan liitto 

-  rakennusvalvonta 
-  ympäristöterveydenhuolto 
-  ympäristötoimi 

MUUT TOIMIJAT       

 - suunnittelualueen ja lähialueen asukkaat 
- suunnittelualueen ja lähialueen 
maanomistajat     
- suunnittelualueen ja lähialueen yrittäjät 

http://www.siuntio.fi/
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- suunnittelualueella ja sen vaikutuspiirissä 
toimivat  yhdistykset ja yhteisöt 

 

Osallisilla on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja 

lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta. Lisäksi sähköpostitse voi toimittaa 

palautetta hankkeen yhteyshenkilöille. 

8. Viranomaisyhteistyö 

Kaavahankkeesta järjestetään tarvittaessa MRL 66 §:n ja MRA 26 §:n mukainen 

viranomaisneuvottelu. Kaavoituksen edetessä tullaan järjestämään myös muita 

viranomaisneuvotteluita tarpeen mukaan. Kunnan eri viranhaltijoiden ja muiden viranomaisten 

kanssa tullaan järjestämään työneuvotteluja kaavoituksen edetessä. 

Osallisella on maankäyttö- ja rakennuslain 64 §:n mukaan ennen kaavaehdotuksen asettamista 

julkisesti nähtäville mahdollisuus esittää ELY-keskukselle neuvottelun pitämistä osallistumis- ja 

arviointisuunnitelman riittävyydestä. Tällöin ELY-keskus päättää neuvottelun tarpeellisuudesta. 

Viranomaisilta pyydetään lausunnot MRA 20 §:n mukaisesti.  

9. Tiedottaminen 

Kaava kuulutetaan vireille asetetuksi, sen luonnos sekä ehdotus nähtäville ja lopulta kaava 

hyväksytyksi. Kuulutukset julkaistaan kunnan virallisella ilmoitustaululla. Ne ja ilmoitukset 

julkaistaan myös kunnan kotisivuilla alla mainituissa osoitteissa. Lisäksi ainakin kaavan vireille 

tulosta kuulutetaan seuraavissa paikallislehdissä: 

- Västra Nyland (ruotsiksi) 

- Kirkkonummen Sanomat (suomeksi) 

Täydennetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma lähetetään tiedossa oleville osallisille 

maanomistajille. Se on lisäksi nähtävillä koko kaavoituksen ajan kunnan kotisivuilla ja Teknisessä 

toimistossa. 

Kaava-aineisto on virallisesti nähtävillä Siuntion Teknisessä toimistossa, osoitteessa Siuntiontie 

504, 02580 Siuntio, jossa myös voi tutustua kaava-aineistoon. Lisäksi aineisto on käytettävissä 

kunnan kotisivuilla www.siuntio.fi/kaavoitus hankkeen aikana. 

10. Vuorovaikutus osallisten kanssa 

Osalliset voivat hankkeen aikana olla yhteydessä Siuntion kuntaan. Lisäksi kaavoituksen aikana 

voidaan järjestää yleisötilaisuus, jossa kaavahanketta esitellään osallisille. Mahdollisesta 

yleisötilaisuudesta tiedotetaan erikseen. Hankkeen edetessä järjestetään tarpeen mukaan myös 

erillisiä neuvotteluja asukkaiden, maanomistajien ja muiden osallisten kanssa. 

http://www.siuntio.fi/
http://www.siuntio.fi/kaavoitus
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Kaava-aineiston nähtävillä oloaikoina tehtävä virallinen muistutus jätetään kirjallisesti Siuntion 

kunnan Tekniselle toimistolle taikka sähköpostitse osoitteeseen siuntio@siuntio.fi. Siuntion kunta 

laatii vastineet nähtävillä oloaikana saatuun kirjalliseen palautteeseen. 

11. Aikataulu 

Käynnistäminen Maaliskuu 2017 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman täydennys Huhtikuu 2017 

Kaavaluonnos Kesäkuu 2017 

Kaavaehdotus Tammikuu 2018 

Hyväksyminen Huhtikuu 2018 

12. Yhteystiedot 

Siuntion kunta: 

Tekninen johtaja Markus Moisio 

Tekninen toimisto, Siuntiontie 504, 02580 Siuntio 

p. 044 386 0840 

markus.moisio@siuntio.fi 

Kaavakonsultti:  

Sten Öhman/MAANMITTARI ÖHMAN 

Sunnantie 7, 10900 Hanko 

Puh. 044 2530464 

sten.ohman@netsten.fi 

 

 

http://www.siuntio.fi/
mailto:siuntio@siuntio.fi
mailto:markus.moisio@siuntio.fi
mailto:sten.ohman@netsten.fi
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 MARSUDDENS DELGENERALPLAN 

Program för deltagande och bedömning 

1. Inledning 

Programmet för deltagande och bedömning (PDB) har gjords enligt markanvändnings- och 

bygglagen 63 §. Det innehåller en generell beskrivning av planeringsområde, preliminära 

målsättningar, planeringsläget, befintliga och kommande utredningar, verkningar som utreds i 

samband med planläggningen samt en riktgivande tidtabell för planläggningen. Därtill innehåller 

det förfarandet för deltagande. PDB uppdateras vid behov under arbetets gång och finns att läsa 

på kommunens hemsidor www.siuntio.fi/planläggning samt på Tekniska kansliet, Sjundeåvägen 

504, 02580 Sjundeå, under hela planläggningstiden. 

2. Initiativ och planeringsbehov 

Kommunen tog år 2009 initiativet att ändra delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå för ett område 

på Marsudden. Planläggningen framskred till planförslagsskedet år 2012, då planförslaget lades 

fram, men efter det har behandlingen av planförslaget inte gått vidare.  

Kommunen beslöt år 2012 att inleda en revidering av delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå, 

namnet på planen ändrades senare till revidering delgeneralplan för södra Sjundeå. Planens 

program för deltagande och bedömning kungjordes år 2015. Planläggningsarbetet har framskridit 

till utkastskedet.  

Kommunen ingick 13.12.2017 ett markanvändningsavtal med Nokia Oyj om att planlägga ett 

området på Marsudden som småhusområde. Avtalet inbegriper möjligheten att flytta byggrätt 

från områden som Nokia Oyj äger inom delgeneralplaneområdet för Sydöstra Sjundeå. 

3. Planeringsområde 

3.1 Planeringsområdets läge 

Området omfattar fastlandsområdet med närbelägna holmar samt en del av vattenområdet av  

fastigheten Kloviken RNr 1:62 (755-452-1-62). Området är beläget ca 1,5 km söderom stamväg 51 

vid Pikkala. Planområdets areal uppgår till ca 50 hektar, av vilket ca 9,5 ha utgör fastlandsområde. 

Strandlinjen uppgår till ca 0,8 km. 

http://www.siuntio.fi/
http://www.siuntio.fi/planläggning
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Bild 1. Planområdets läge är anvisat med en röd ring. 

3.2 Beskrivning av planeringsområde 

Planeringsområdet är obebyggt skogsområde, där det huvudsakligen bedrivs skogsbruk. 

Klovvikens strand är låglänt, annorstädes svagt sluttande. I norr samt på ett ställe i mitten och i 

söder av området finns ett rätt högt och brant kalt bergsområde. Det finns några låglänta, fuktiga 

sänkor på området. Längs stränderna finns en tämligen enhetlig zon av äldre trädbestånd. 

Stranden består av berg, stenrösen och vass. 

 

 

Bild 2. Planområdet är avgränsat med blått.  

http://www.siuntio.fi/
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3.3 Markägoförhållanden 

Planområdet ägs av Nokia Oyj. 

3.4 Naturområde 

Området är  i naturtillstånd. Området har ett täckande trädbestånd, som ger ett bra skydd i 

landskapsbilden mot havet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3. Flygbild av området, där den täckande skogen framgår. 

3.5 Bebyggt område 

Området är obebyggt 

3.6 Kommunalteknik 

Områdetangränsar till kommunalteknik. Överföringsavloppet från Sjundeå till Kyrkslätt går söder 

om området vattenledes. En pumpstation finns vid gränsen till området nära stranden i söder. 

Området har färdig vägförbindelse. 

http://www.siuntio.fi/
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4. Målsättningar 

Målet med delgeneralplanen är att anvisa ett bostadsområde för småhus på Marsudden.  

5. Planeringens utgångsläge 

5.1 Riksomfattande mål för områdesanvändning 

De riksomfattande målen för områdesanvändningen styr planeringen av områdesanvändningen 

på nationell nivån och är grunden till mera detaljerad planering. De riksomfattande målen för 

områdesanvändningen har en uppgift att stöda och främja förverkligandet av markanvändnings- 

och bygglagens allmänna och generella målsättningar. De riksomfattande målen för 

områdesandvändningen realiseras på lokalplanering främst genom landskapsplanering. 

5.2 Landskapsplanering 

Nylands landskapsplan har fastställts av miljöministeriet 8.11.2006. För Västra Nylands del har 

den kompletterats med följande etapper: 

1. etapplandskapsplan, fastställd 2012: 

- avfallshanteringens områdesbehov på lång sikt 

- områdesreserveringar för stenmaterialsförsörjning 

- motorsport- och skjutbanor 

- trafikdepåer och terminaler 

- omfattande enhetliga skogsområden 

2. etapplandskapsplan, fastställd 2016: 

- en fungerande och hållbar samhällsstruktur 

- ett trafiksystem som stödjer strukturen  

- handelns servicenät 

- ett byanät på landskapsnivå 

För tillfället uppgörs 4. etapplandskapsplan och helhetslandskapsplan Nylandsplanen 2050. Med 

4. etapplandskapsplan kompletteras de gällande landskapsplanerna med följande teman:  

- näringar och innovationsverksamhet 

- logistik 

- vindkraft 

- grönstruktur 

- kulturmiljöer 

Den fjärde etapplandskapsplan har godkänts år 2017. Projektet Nyland 2050 har påbörjats på år 

2016.  

 

Inom planeringsområdet finns i landskapsplanen inga andra beteckningar än ett skyddsområde 

som sträcker sig över småholmarna och en del av vattenområdet.  

http://www.siuntio.fi/
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Bild 4. Utrag ur landskapsplanen, där skyddsområdet på vattenområdet framgår i mitten av  

bilden.  

 

5.3 Generalplanering 

För området gäller delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå från 1993. I generalplanen är området 

anvisat som skogsbruksområde (M-2) och skyddsområde (SL). 

Uppgörande av delgeneralplan för södra Sjundeå är anhänggig. Arbetet är i utkastsskedet. 
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Bild 5. Utdrag ur delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå 

5.4 Detaljplanering 

Området har ingen detaljplan. 

5.5 Byggnadsordningen 

Sjundeås byggnadsordning har godkänts av kommunfullmäktige och trätt i kraft 1.1.2002.  

5.6 Byggförbud 

Byggförbud är inte utfärdat. 

6. Bedömningen av konsekvenserna och utredningar 

6.1 Bedömning av konsekvenser 

Enligt den markanvändnings- och bygglagens 9 § skall en plan grunda sig på planering som 

omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar 

och utredningar som planering kräver. Under planeringsprocessen skall utredas planens 

miljökonsekvenser, inberäknat samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga konsekvenser. 

Alla utredningar måste täcka hela det område, inom vilket planen kan anses ha väsentliga 

konsekvenser. 

http://www.siuntio.fi/
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Enligt MBF 1§ bedöms följande konsekvenser:   

1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 

2) marken och berggrunden, vattnet, luften och klimatet, 

3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna, 

4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken, 

5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön, 

6) utvecklingen av en fungerande konkurrens inom näringslivet. 

 

6.2 Uppgjorda utredningar 

För generalplanearbetet finns följande utredningar. 

- En landskaps- och naturutredning i samband med utvecklandet av Marsuddens 

markanvändning, Sjundeå, rapport 2003,  

- En utredning av vattenväxtligheten och fågelbeståndet i Sjundeå Marsudden, rapport 

2006, 

- En fiskeutredning med fiske med NORDIC – provnät på naturskyddsområdet på Båtvikens 

öar, rapport 2006,     

- Naturutredningar på Marsudden 2010,  

- ”Marsuddenin rantakiinteistöjen vesirakennustöiden arvioidut vaikutukset Båtvikenin 

luonnonsuojelualueelle 15.2.2011”, konsekvensutredning , 

- ”Marsuddenin liito-oravaselvitys, Sjundeå 2010, utredning av flygekorrar på Marsudden. 

6.3 Utredningar att göra upp 

Utredningarna kompletteras under planläggningens gång efter behov. 

7. Intressenter 

Intressenter är enligt § 62 markanvändnings- och bygglagen markägarna på området och de vars 

boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter 

och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas vid planeringen. Planens intressenter 

är åtminstone: 

MYNDIGHETERNA  

Regionala myndigheter Kommunens myndigheter 

- Västra Nylands landskapsmuseum 
- Västra Nylands räddningsverk 
- Museiverket /arkeologi 
- Nylands NTM-central 
- Nylands förbund 

-  byggnadstillsyn 
-  miljöhälsovård 
-  miljöväsendet 

ÖVRIGA AKTÖRER  

 Planeringsområdets och omnejdens 

http://www.siuntio.fi/
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- invånare  
‐ markägare 
‐ företagare 
‐ förbund och sammanslutningar 

 

Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av 

planläggningen och skriftligt eller muntligt uttala sin åsikt om saken. Därtill kan man skicka 

respons via e-post till projektets kontaktpersoner. 

8. Myndighetssamarbete 

Myndighetssamråd ordnas vid behov enligt MBL 66 § och MRF 26 §. Under planläggningens gång 

ordnas vid behov också andra myndighetssamråd. Arbetsförhandlingar med kommunens 

myndigheter ordnas också vid behov under planläggningsprocessen. 

Enligt MBL 64 § kan intressenter innan planförslaget framläggs offentlig till påseende begära av 

den regionala NTM-centralen förhandlingar om tillräckligheten för programmet för deltagande 

och bedömning. NTM-centralen avgör då behovet av mötet. 

Utlåtanden skall bes från myndigheterna enligt MBF 20§. 

 

9. Information 

Planens kungörs anhängig, framläggningen av utkastet och förslaget till påseende och till slut 

planen godkännande. Kungörelserna publiceras på kommunens officiella anslagstavla. 

Kungörelsen och information publiceras också på kommunens nätsidor på nedan nämnda 

adresser. Därtill kungörs även anhängig görandet åtminstone i följande lokaltidningar: 

- Västra Nyland (på svenska) 

- Kirkkonummen Sanomat (på finska) 

Planen för deltagande och bedömning skickas till alla kända markägare. Därtill finns den till 

påseende på kommunens hemsida och Tekniska kansliet under hela planläggningsprocessen. 

Planmaterial läggs offentligt fram på Tekniska kansliet i Sjundeå, adress Sjundeåvägen 504, 02580 

Sjundeå, där man även kan bekanta sig med planmaterialet. Därtill finns materialet till påseende 

också på kommunens hemsida  www.siuntio.fi/planläggning under planeringens gång. 

10. Växelverkan med intressenter 

Intressenterna kan kontakta Sjundeå kommun under planläggningsprocessen. Därtill ordnas det 

vid behov invånarmöte under planläggningsprocessen. Om det informeras särskilt. Under 

http://www.siuntio.fi/
http://www.siuntio.fi/planläggning
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planläggningsprocessen hålls det nödvändiga olika informations- och förhandlingsträffar med 

intressenter. 

När planmaterialet är till påseende kan skriftlig anmärkning ges till Tekniska kansliet i Sjundeå 

kommun eller per epost på adressen siuntio@sjundea.fi. Sjundeå kommun ger bemötanden till 

respons som har lämnats skriftligt under påseendetiden. 

11. Tidtabell 

Start Mars 2017 

Plan för deltagande och bedömning April 2017 

Planutkast Juni 2017  

Planförslag Januari 2018 

Godkännande April 2018 

12. Kontaktinformation 

Sjundeå kommun: 

Teknisk direktör Markus Moisio 

Tekniska kansliet, Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå 

p. 044 386 0840 

markus.moisio@siuntio.fi 

Planeringskonsult:  

Sten Öhman/LANTMÄTARE ÖHMAN 

Sunnanvägen 7, 10900 Hangö 

Tel. 044 2530464 

sten.ohman@netsten.fi 

 

http://www.siuntio.fi/
mailto:siuntio@sjundea.fi
mailto:markus.moisio@siuntio.fi
mailto:sten.ohman@netsten.fi


Marsuddenin osayleiskaava
Kaavoittajan vastinen kaavaluonnoksesta annettuihin lausuntoihin ja muistutuksiin

15.10.2017

Uudenmaan liitto

Pääasiallinen sisältö

Kaakkois-Siuntion osayleiskaavassa ei ole osoitettu suunnittelualueelle rakennusoikeutta. Saman
maanomistajan muut alueet tulee sisällyttää kaavaan. Kaavaluonnosvaihtoehdot ovat
maakuntakaavan vastaisia.

Etelä-Siuntiota tulee tarkastella kokonaisuutena vireillä olevan Etelä-Siuntion osayleiskaavan
tavoitteiden mukaisesti. Kaavaluonnoksen 8 tonttia ei ole seudullisesti merkittävää, mutta niitä tulee
käsitellä osana laajampaa kaavaprosessia, vaikutukset voivat kunnan kannalta olla merkittäviä.
Suhdetta maakuntakaavaan ei ole käsitelty. Selostusta tulee täydentää kokonaiskuvan saamiseksi.

Luonnonsuojelualue tulee osoittaa kaavakartalla ja vaikutukset siihen arvioida. Maanomistajien
tasapuolisen kohtelun näkökohdat  tulee käsitellä. Rakennusoikeuksien siirtojen vaikutusta
yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen tulee käsitellä.

Vastine

Saman maanomistajan tilukset, jossa on rakennusoikeutta, sisältyvät kaava-alueeseen.
Maakuntakaavan ja osayleiskaavan mukainen luonnonsuojelualue osoitetaan kaavakartalle.

Kaavaselostusta täydennetään lausunnossa edellytellä tavalla seuraavilta osin

- Suhde maakuntakaavan ja voimassa olevaan yleiskaavaan
- Vaikutukset rakennusoikeuksien siirrosta ja maanomistajien tasapuolinen kohtelu
- Etelä-Siunton osayleiskaavan tilannearvio
- Arvio vaikutuksista yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Pääasiallinen sisältö

Maakuntakaavan ja osayleiskaavan mukainen luonnonsuojelualue osoitetaan kaavakartalle.
Maakuntakaavat nostavat yksittäisten M-alueiden maankäytöllistä potentiaalia merkittävästi.
Marsudden on sijainniltaan kunnassa epäedullinen. Rakennusoikeuksien siirroilla ei paranneta
yhdykuntarakenteellisata tilannetta eikä laajenneta vapaita kultuurimaisema-alueita.
Maakuntakaavojen vaikutusten arviointia tulee tarkistaa  ja täydentää liikenteen ja
yhdyskuntarakenteen osalta. Kaavaratkaisu ei turvaa luonnonsuojelualueen arvoja eikä edistä
maakuntakaava toteutumista.

Maanomistajien tasapuolisen kohtelun toteutumista on arvioitava erityisesti suhteessa yleiskaavan
mitoitusperusteisiin. Yleiskaavan mitoitusperusteita, erityisesti rannan osalta,  ei ole avattu
selostukseen. Kuivan maan rakennusoikeudet eivät vertaudu rantarakennusoikeuteen. M-alueilla on
jäljellä korkeintaan 9 laskennallista rakennusoikeutta. Kaavaratkaisu on vastoin voimassa olevan
yleiskaavan mitoitusperusteita, maanomistaja saa huomattavan edu muihin maanomistajiin
verrattuna. Luodaan uutta rakennusoikeutta, ei järjestellä vanhaa.
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Kaava-alue ei ole tarpeeksi laaja kokonaisuus , jolla varmistetaan maanomistajan tasapuolien kohtelu
ja riittävän pitkä rakentamaton ranta.

Kaavan toteuttamisesta ei ole esitetty suunnittelua kunnallistekniikan ja liikennejärjestelyjen osalta,
kun rakentaminen on tarkoitus ratkaista poikkeuslupamenettelyin.

Vastine

Rauhoitusalue muutetaan SL-alueeksi, kaavamääräyksiin viittaus rauhoitusmääräyksiin

Kaavaselostusta täydennetään rakennusoikeussiirtojen vaikutustarkastelulla
yhdyskuntarakenneeseen.

Avataan selostuksessa eri maakuntakaavojen ohjausvaikutusta.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Pääasiallinen sisältö

Kaavassa ei sanota mitään rakennusoikeudesta ja sen suuruudesta.

Yksi niistä A-alueista, jotka on tarkoitus muuttaa M-alueeksi, sijaitsee kulttuurimaisema-alueella, missä
rakennustarkastuksen tietojen mukaan on rakennuksia. Kaavassa ei sanota mitään näiden rakennusten
tulevaisuudesta, ei myöskään siitä, että alue sijoittuu kulttuurimaisema-alueelle. Kaava-asiakirjoista ei
ilmene mitään vanhojen rakennuspaikkojen nykyisestä tilanteesta
(rakennetut/rakentamattomat/puretut), ei myöskään rakennusten kunnosta tai arvosta
kulttuurimaisemaa tai rakennusperintöä ajatellen.

Lisäksi teknistä lautakuntaa pyydetään tarkistamaan kaavoittajalta, onko maakuntakaavan mukaisia
merkintöjä otettu huomioon yleiskaavan muutosta laadittaessa.

Vastine

Määritellään tonttikohtaisen kerrosalan enimmäismäärä. Muuten rakennusjärjestyksen mukaan.

Bölebäckenin ja radan välisellä M-alueella on rakennuksia. Rakennusten kunto on huono ja
rakennuspaikan sijainti epäedullinen, joten pitkällä tähtäyksellä rakennuspaikka poistuu.

Maakuntakaavassa kaava-alueella ei ole muita osayleiskaavan kannalta relevantteja aluemerkintöjä
kuin osan vesialueen ja pikkusaarten rauhoitusalue. Alue muutetaan SL-alueeksi.

Sivistyslautakunta

Lautakunta pitää hanketta erinomaisena ja kannatettavana.

Perusturvalautakunta

Lautakunta pitää hanketta erinomaisena ja kannatettavana.

Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus

Museon ylläpitämässä rekisterin mukainen kalasääsken pesä Lilla Tallholmenissa pyynnön mukaisesti
ei merkitä kaava-asiakirjoihin. Ei aiheuta muutoksia kaavaluonnokseen.

Pickala enskilda väglag



Tiekunta katsoo, että kaavamuutos edellyttää merkittäviä ykityistien parannustoimenpiteitä. Kun on
kysymys yksityistiestä eikä se sisälly kaava-alueeseen tien parantaminen tulee hoitaa
erillishankkeena, jossa kunta on osallisena.

Siuntion yrittäjät ry

Yhditys pitää yleiskaavan muutosta kannatettavana.

Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdistys Ry

Pääasiallinen sisältö

Yhdistys vastustaa kaavamuutosta kokonaan mm. luonnonsuojelullisista syistä, erillisen
maanomistajan suosimisen takia ja yhdyskuntarakenteesta johtuen. Kalliomännikkö on jätettävä
vapaaksi. Lepakkotutkimus on uusittava.

Vastine

Kaavaselostusta täydennetään vaikutusten arvioinnilla luontoarvojen, rakennusoikeuden tarkastelun
ja yhdyskuntarakennemuutosten osalta. Kalliomäen alue muutetaan MY/s-alueeksi.

Helsinin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry

Pääasiallinen sisältö

Yhdistys vastustaa kaavamuutosta kokonaan mm. luonnonsuojelullisista syistä, erillisen
maanomistajan suosimisen takia ja yhdyskuntarakenteesta johtuen.

Vastine

Kaavaselostusta täydennetään vaikutusten arvioinnilla luontoarvojen, rakennusoikeuden tarkastelun
ja yhdyskuntarakennemuutosten osalta.

Aluearkkitehti

Pääasiallinen sisältö

Rakentamisen vaikutuksia alueen maisemakuvaan ei ole laajemmin selvitetty. Eteläisten tonttien
aluetta on syytä siirtää etelään päin ja jättää korkea kallioalue rakentamisen ulkopuolelle. AO-alue on
syytä siirtää vähintään 40 metrin päähän rantaviivasta.

Vastine

AO-alueiden etäisyys rannasta on 35-60 m.  MY/s- alueilla on toimenpidekielto, joka estää
maisemavaurioiden syntymisen. Alueen rakentamisella ei tule olemaan olennaisia vaikutuksia
merimaisemaan ja sen luonne tulee säilymään luonnontilaisena. Eteläinen AO-alue siirretään
lausunnossa esitettävällä tavalla.

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo

Pääasiallinen sisältö

Esitetään kaavamääräysten täydentämistä uudisrakentamisen sovittamisesta miljööseen ja
maisemaan. Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei rantamaisema olennaisesti muutu.



Vastine

Kaavamääryksiin lisätään lause: Rakentaminen tulee toteuttaa siten, ettei rantamaisema olennaisesti
muutu.

Tapio ja Eila Hintikka

Naapurimaanomistajan toiveiden mukaisesti osayleiskaavassa otetaan huomioon
naapurikiinteistöjen omistus . Pääsytiestön rakentaminen on naapurin toiveiden mukaisesti tarkoitus
toteuttaa yhteishankkeena.



Marsuddens delgeneralplan
Planläggaren genmäle över planutkastets utlåtanden och anmärkningar

15.10.2017

Nylands förbund

Huvudsakliga innehåll

I delgeneralplanen för Sydöstra Sjundeå har det inte anvisats byggrätt för planområdet. Samma
markägares andra områden bör ingå i planen. Planalternativen står i konflikt med landskapsplanen.

Södra Sjundeå bör granskas som en helhet i enlighet med målsättningarna för den aktuella
delgeneralplanen för Södra Sjundeå. De 8 byggrätterna i planutkastet är inte regionalt betydande,
men de bör behandlas som en del av en mera omfattande helhet, konsekvenserna för kommunen
kan vara betydande. Förhållandet till landskapsplanen har inte behandlat. Beskrivningen bör
kompletteras för att få en helhetsbild.

Naturskyddsområdet bör anvisas på plankartan och konsekvenserna för detta bedömas.
Synpunkterna för en jämlik behandling av markägarna bör bedömas. Konsekvenserna för flyttningen
av byggrätterna för samhällstrukturen och trafiken bör behandlas.

Genmäle

Samma markägares ägor med byggrätt ingår i planområdet. Landskapsplanens och den gällande
generalplanens naturskyddsområde anvisas på plankartan.

Planbeskrivningen kompletteras så som det förutsätts i utlåtandet till följande delar

- Förhållandet till landskapsplanen och den gällande generalplanen
- Konsekvenserna av byggrättens flyttning och jämlik behandling av markägarna
- Lägesbedömning av delgeneralplanen för Södra Sjundeå
- Bedömning av konsekvenserna för samhällsstruktur och trafik.

Närings-, trafik- och miljöcentralen

Huvudsakliga innehåll

Naturskyddsområdet i landskapsplanens och delgeneralplanen bör anvisas på plankartan.
Landskapsplanerna höjer markanvändningspotentialen för de enskilda M-områdena på ett
betydenade sätt. Marsuddens läge i kommunen är ofördelaktigt. Med flyttningen av byggrätterna
förbättrar man inte den samhällstrukturella situationen och fria kulturlandskapsområden förstoras
inte. Bedömning av konsekvenserna för landskapsplanerna bör granskas och kompletteras i fråga om
samhällsstruktur och trafik. Planlösningen tryggar inte naturskyddsområdets värden och befrämjar
inte genomförandet av landskapsplanen.

Förverkligandet av markägarnas jämlika behandling bör bedömas speciellt i förhållande till
generalplanens dimensioneringsgrunder. Generalplanens dimensioneringsgrunder har inte öppnats i
planbeskrivningen, speciellt i fråga om stränderna. Torrlandsbyggrätterna går inte att jämföra med
strandbyggrätter. På M-området återstår högst 9 kalkylmässiga byggrätter. Planlösningen står i
konflikt med dimensioneringsgrunderna i den gällande generalplanen, markägaren får en betydande
fördel i förhållande till andra markägare. Man skapar ny byggrätt, befintlig byggrätt omstruktureras
inte.
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Planområdet utför inte en tillräckligt omfattande helhet, med vilken man säkerställer en jämlik
behandling av markägaren och en tillräckligt lång obebyggd strand.

För genomförande av planen har man inte framlagt planering i fråga om kommunalteknik och
trafikarrangemang, då byggandet är tänkt att avgöras med undantagsförfarand.

Genmäle

Fredningsområdet ändrat till SL-område. I planbestämmelserna hänvisas till
fredningsbestämmelserna.

Planbeskrivningen kompletteras med konsekvensbedömning om byggrättsflyttningens inverkan på
samhällsstrukturen.

I planbeskrivningen öppnas landskapsplanernas styrningsverkan.

Miljö- och byggnadsnämnden

Huvudsakliga innehåll

I planen finns inget sagt om byggrätten och dess storlek.

Ett av de A-områden som ska ändras till M-område befinner sig på kulturlandskapsområde, där det
enligt byggnadstillsynens uppgifter finns byggnader. I planen finns inget sagt om dessa byggnaders
framtid eller att området befinner sig inom kulturlandskapsområdet. Av planedokumenten framgår
inget om de gamla byggplatsernas situation i nuläget (bebyggda/obebyggda/rivna), ej heller om
byggnaders kondition eller värde med tanke på kulturlandskapet eller byggnadsarvet.

Dessutom begär man tekniska nämnden kontrollera av planläggaren, om beteckningarna i
landskapsplanen har beaktats i uppgörande av ändringen av generalplanen.

Genmäle

Den tomtvisa maximibyggrätten anvisas. I övrigt enligt byggnadsordningen.

På M-området mellan Bölebäcken och banan finns byggnader. Byggnaderna är i dåligt skick och
byggnadsplatsens läge är ofördelaktigt, varför byggnadsplatsen på sikt kommer att försvinna.

I landskapsplanen finns det inga andra för delgeneralplanen relevanta områdesbeteckningar än
fredningsområdet för vattenområdet och småholmarna. Området ändras till SL-område.

Bildningsnämnden

Nämnden anser att projektet är utmärkt och värt att stöda.

Grundtrygghetsnämnden

Nämnden anser att projektet är utmärkt och värt att stöda.

Naturvetenskapliga centralmuseet Luomus

Fiskgjusboet på Lilla Tallholmen i museets register antecknas inte i planhandlingarna. Föranleder inga
ändringar i planutkastet.

Pickala enskilda väglag



Väglaget anser, att planändringen förutsätter betydande förbättringsåtgärder på den enskilda vägen.
Då det är fråga om en enskild väg och den inte ingår i planområdet bör förbättringen av vägen skötas
som ett skilt projekt, där kommunen deltar.

Siuntion yrittäjät ry

Föreningen stöder ändringen av generalplanen

Ingå – Sjundeå Miljöförening Rf

Huvudsakliga innehåll

Föreningen motsätter sig planändring i sin helhet bl.a. av naturskyddsskäl, pga att en enskild
markägare gynnas och av samhällsstrukturella orsaker. Det tallbevuxna berget för lämnas fritt.
Fladermusutredningen bör förnyas.

Genmäle

Planbeskrivningen kompletteras i fråga om naturvärdenas konsekvensbedömning,
byggrättsbedömningen och ändringarna i samhällsstrukturen. Bergskullen ändras till MY/s-område.

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa rf

Huvudsakliga innehåll

Föreningen motsätter sig planändring i sin helhet bl.a. av naturskyddsskäl, pga att en enskild
markägare gynnas och av samhällsstrukturella orsaker.

Genmäle

Planbeskrivningen kompletteras i fråga om naturvärdenas konsekvensbedömning,
byggrättsbedömningen och ändringarna i samhällsstrukturen.

Områdesarkitekten

Huvudsakliga innehåll

Byggandets konsekvenser för områdets landskapsbild har inte i större utsträckning utretts. Området
med de södra tomterna är skäl att flyttas söderut och lämna det höga berget utanför byggande, AO –
området är skäl att flyttas minst 40 meter från strandlinjen.

Genmäle

AO-områdenas avstånd till strand är 35-60 m.  På MY/s-områden föreligger åtgärdsförbud, som
förhindrar att det uppstår skador i landskapet. Byggande på området kommer inte att har väsentliga
konsekvenser för havslandskapet och dess karaktär som naturområde kommer att bevaras. Det södra
AO-området flyttas så som det framförs i utlåtandet.

Västra Nylands landskapsmuseum

Huvudsakliga innehåll

Framförs att planbestämmelserna kompletteras om, att nybyggande skall lämpa sig i miljön och
landskapet. Byggande bör genomföras så, att inte strandlandskapet väsentligt förändras.

Genmäle



I planbestämmelserna tilläggs meningen: Byggande bör genomföras så, att inte strandlandskapet
väsentligt förändras.

Tapio och Eila Hintikka

I enlighet med grannmarkägarens önskemål tas grannfastighetens ägande i beaktande. Byggande av
tillfartsväg är i enlighet med grannens önskan avsett att genomföras som samprojekt.
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Lausuntopyyntö 5.7.2017

Lausunto Marsuddenin alueen yleiskaavan muutosluonnoksesta

Uudenmaan ympäristökeskus (nyk. ELY-keskus) on ottanut kantaa 
Marsuddenin alueen kaavoituksen edellytyksiin jo vuonna 2002. Sittemmin 
vuonna 2009 on aloitettu Marsuddenin alueen yleiskaavan muutos, josta 
Uudenmaan ELY-keskus on antanut lausunnon valmisteluvaiheessa 
21.3.2011 ja ehdotusvaiheessa 28.2.2012. Lisäksi kaavamuutoksesta on 
pidetty useita viranomais- ja työneuvotteluja vuosina 2010–2012.

Marsuddenin alueen yleiskaavan muutos on nyt pantu uudelleen vireille 
Teknisen lautakunnan päätöksellä 25.4.2017 lähes samansisältöisenä kuin 
mihin vuonna 2009 alkaneessa kaavaprosessissa päädyttiin. 

Osayleiskaavaluonnoksessa Klovvikenin ranta-alueelle on osoitettu kaksi 
asuntoaluetta (AO), joissa on yhteensä 8 rakennuspaikkaa. Lisäksi 
kaavarajaukseen kuuluu pienempiä alueita Kaakkois-Siuntion yleiskaavan 
alueelta, jotka on muutettu metsätalousalueeksi (M). 

Marsuddenin alueen kaavoituksen reunaehdot eivät ole muuttuneet edellisen 
kaavaprosessin jälkeen, ja Uudenmaan ELY-keskuksen aiemmin asiasta 
antamat lausunnot on edelleen syytä ottaa huomioon.

Maakuntakaava ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset

Kaavamuutosta ohjaavissa Uudenmaan vahvistetuissa maakuntakaavoissa 
Klovvikenin maa-alueet ovat valkoista aluetta, jota koskee kehittämissuositus. 
Klovvikenin vesialue ja saaret on osoitettu luonnonsuojelualueeksi. 

Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että kyseinen luonnonsuojelualue on 
perustettu luonnonsuojelulain nojalla. Luonnonsuojelualueen taustaa ei ole 
avattu kaavaselostukseen. Tällaiset alueet tulee yleiskaavoissa osoittaa 
luonnonsuojelualueiksi merkinnällä SL. Kyseisen luonnonsuojelualueen 
rauhoitusmääräykset kieltävät muun muassa laitureiden rakentamisen ja 
ruoppaukset. Nyt esitetyt kaavamerkinnät antavat virheellisen kuvan 
luonnonsuojelualueen käyttömahdollisuuksista, ja kaavaratkaisu lisää paineita 
ranta- ja vesialueen käyttöön.

Osayleiskaavaan kuuluvista yksittäisistä M-alueista yksi sijoittuu 
kokonaisuudessaan 2. vaihemaakuntakaavassa osoitettuun 
raideliikenteeseen tukeutuvaan asemanseudun kehittämisalueeseen. 
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Kantatien 51 läheisyyteen sijoittuvat isommat M-alueet on osoitettu 2. 
vaihemaakuntakaavassa työpaikka-alueiden reservialueeksi.

Voimassa olevat maakuntakaavat nostavat etenkin kantatien 51 läheisyyteen 
osoitettujen yksittäisten M-alueiden maankäytöllistä potentiaalia merkittävästi. 

Sen sijaan Marsuddenin alueen sijoittuminen Siuntion kunnan 
yhdyskuntarakenteessa on epäedullinen. Kuntakeskuksen palvelut sijaitsevat 
noin 12 kilometrin päässä alueelta, eikä Klovvikenin sijoittuvan 
kaavamuutosalueen voida katsoa tukeutuvan niihin. Kaava-alueen 
rakentaminen hajauttaisi Siuntion yhdyskuntarakennetta, etenkin kun otetaan 
huomioon, että muillekin maanomistajille pitäisi jatkossa mahdollistaa 
vastaavaa rakentamista. 

Näin ollen laskennallisten rakennusoikeuksien siirrolla ja yksittäisten tilojen 
muuttamisella M-alueiksi ei tosiasiallisesti varmisteta maanomistajien 
tasapuolista kohtelua, ei paranneta yhdyskuntarakenteellista tilannetta, eikä 
laajenneta pitkällä aikavälillä rakentamisesta vapaita metsä- ja 
kulttuurimaisema-alueita, kuten kaavaselostuksessa on annettu ymmärtää. 

Kaavaselostukseen tulee korjata ajantasainen kuva vahvistetuista 
Uudenmaan maakuntakaavoista ja avata maakuntakaavojen merkinnät ja 
suunnittelumääräykset tarvittavilta osin. Myös kaavan vaikutusten arviointia 
tulee tarkistaa ja täydentää MRA 1 §:n mukaiseksi mm. alue- ja 
yhdyskuntarakenteeseen ja liikenteeseen kohdistuvien vaikutusten osalta. 

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että osayleiskaavaluonnoksen mukainen 
kaavaratkaisu ei turvaa maakuntakaavassa osoitetun luonnonsuojelualueen 
arvoja, eikä muutoinkaan edistä maankuntakaavan toteutumista.

Kaavaratkaisu suhteessa voimassa oleviin yleiskaavoihin ja 
maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavaa koskeviin säädöksiin

Maanomistajien tasapuolisen kohtelun näkökulmasta on oleellista arvioida 
yleiskaavamuutosta suhteessa muutettavaan yleiskaavaan ja erityisesti sen 
mitoitusperusteisiin. Kaavamuutos koskee murto-osaa alkuperäisestä laajalle 
ulottuvasta Kaakkois-Siuntion yleiskaava-alueesta.

Kaakkois-Siuntion yleiskaavassa Klovvikenin maa-alue on osoitettu maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-2), jonka rakennusoikeus on 
kaavamääräyksen mukaan "sijoitettu saman maanomistajan A-, AP-, AK-, 
AM-, AC-, RA-, RM-, T- tai P-alueelle tai se tulee käyttää M-1-alueella." 
Klovvikenin vesialue ja saaret on osoitettu luonnonsuojelualueeksi (SL102). 
Lisäksi osa pohjoisempana sijaitsevista pienistä muutosalueista kuuluu 
saman yleiskaavan piiriin A- ja M-1-alueina. Yleiskaavan tarkoituksena on 
ollut turvata Marsuddenin niemen itärannan säilyminen rakentamattomana.

Kantatien 51 pohjoispuolella on voimassa Kaakkois-Siuntion osayleiskaavan 
muutos vuodelta 1997. Siinä nyt esitetty uusi M-alue on osoitettu maa- ja 
metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M-2). Sen rakennusoikeus on sijoitettu 
saman maanomistajan A-, PT- ja PT/k-alueille. 

Kaavaselostukseen tulee tarkistaa kaavamuutosalueilla voimassa olevat 
yleiskaavat ja niissä muutosalueille kohdistetut määräykset. 
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Kaakkois-Siuntion yleiskaavan kaavaselostuksen mukaan ranta-alueelle 
sallittava rakennusoikeus sisältyy pinta-alasta johdettuun rakennusoikeuteen 
ja on riippuvainen rantaviivan pituudesta. Ranta-alueen on todettu ulottuvan 
noin 200–300 metrin etäisyydelle rannasta ja mantereen meren rannalla 
rakennusoikeuden on todettu olevan enintään 5 rakennuspaikkaa 
rantakilometriä kohti. Lisäksi kaavaselostuksen mukaan vähintään 50 % 
rantaviivasta tulee varata muuhun kuin rakentamiseen ja rakennuspaikat tulee 
sijoittaa ryhmiin siten, että muodostuu riittävän pitkiä rakentamattomia ranta-
alueita jokamiehenoikeutta varten. Lisäksi kerrotaan, että ranta-alueella 
osoitetaan aina rakennusoikeuden sijainti ja että uutta ympärivuotista 
asutusta ei pääsääntöisesti osoiteta rannoille.  

Näitä voimassa olevan kaavan mitoitusperiaatteita ei ole avattu 
kaavamuutosta koskevaan selostukseen. Kaavaselostuksesta ei käy ilmi onko 
nyt kyseessä olevalla emätilalla ylipäänsä enää Kaakkois-Siuntion 
yleiskaavan mitoitusperiaatteiden pohjalta jäljellä nk. laskennallista 
rantarakennusoikeutta, etenkin kun otetaan huomioon nyt kyseessä olevan 
maanomistajan Klobben-nimiseen saareen osoitettu laskennallinen 
rakennusoikeus. Myöskään ranta-alueilla käytettävää rantaviivan 
mitoitustarkastelua ei löydy lausuntopyyntöaineistosta. 

Sen sijaan selostuksen mukaan alueen mitoitus perustuu kunnan ja 
maanomistajan väliseen maankäyttösopimukseen. Sopimuksen mukaan 
yleiskaavamuutoksen M-alueilta siirretään yhteensä 14 rakennusoikeutta, 
jotka voimassa olevassa kaavassa sijaitsevat A- ja M-1-alueilla. 

Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että kuivan maan rakennusoikeudet eivät 
vertaudu rannalle sijoitettavaan rakennusoikeuteen, eikä niitä voida käyttää 
ranta-alueen mitoitusperusteena. Lisäksi ELY-keskuksen käsityksen mukaan 
metsätalousalueiksi (M) muutettavilla alueilla on jäljellä korkeintaan 9 
laskennallista rakennusoikeutta kun otetaan huomioon vuonna 1997 tehty 
yleiskaavamuutos. 

Uudenmaan ELY-keskus katsookin, että nyt esitetty kaavaratkaisu on vastoin 
voimassa olevan yleiskaavan mitoitusperiaatteita, ja maanomistaja saa 
esitetyllä mitoituksella huomattavan edun muihin maanomistajiin verrattuna. 
Kaavamuutoksella luodaan uutta rakennusoikeutta, ei järjestellä vanhaa.

Lisäksi kaavamuutosalue on ainoa Kaakkois-Siuntion yleiskaavan ranta-alue, 
joka rajautuu SL-alueeseen, ja keskeinen osa sitä voimassa olevan kaavan 
periaatetta, jonka mukaan vähintään 50 % rantaviivasta varataan muuhun 
kuin rakentamiseen. Voimassa olevalla kaavalla on siis turvattu M-2 -
merkinnällä paitsi luonnonsuojelualueen arvot, myös jokamiehen oikeuksilla 
käytettävä vapaa ranta. Kaavamuutosta koskevassa selostuksessa ei ole 
otettu kantaa siihen, miten yleiskaavamuutoksella turvataan vapaiden ranta-
alueiden säilyminen.  

Marsuddenin alueen yleiskaavan muutosalue ei muodosta sellaista 
tarkoituksenmukaista, laajaa kokonaisuutta, jonka sisällä pystyttäisiin 
varmistamaan maanomistajien tasapuolinen kohtelu ja toisaalta riittävän 
pitkän rakentamattoman ranta-alueen muodostuminen.
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Edellä mainittuun viitaten Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että Marsuddenin 
alueen yleiskaavan muutosluonnos ei täytä myöskään maankäyttö- ja 
rakennuslain 73 §:stä johdettuja erityisiä sisältövaatimuksia ranta-alueen 
yleiskaavalle. Rannalla käytetään pääsääntöisesti emäkiinteistöperiaatetta ja 
muunnettua rantaviivaa eikä pinta-alanormia. Kaavaluonnoksessa esitetty 
rakentamisen määrä ei ota huomioon rannan ominaispiirteitä, vesialueen 
luonnonsuojelualuetta, maanomistajien tasapuolista kohtelua, eikä se turvaa 
ranta-alueille riittävää yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Esitetyt AO-
rakennuspaikat varaavat tosiasiallisesti rannan, eikä rantaan jätetty 30–40 
metrin levyinen M/y-kaistale muuta tilannetta (mm. KHO:2015:42). 

Toteuttaminen

Kaava-aineistosta ei käy ilmi, miten kahdeksan uuden asuinpaikan 
edellyttämä kunnallistekniikan ja liikennejärjestelyjen detaljitason suunnittelu 
on tarkoitus toteuttaa, kun nyt esitettävien laskennallisten rakennusoikeuksien 
toteuttaminen ratkaistaan ranta-alueella poikkeamislupamenettelyssä 
(poikkeaminen rannan suunnittelutarpeesta, MRL 72 §). Myöskään alueen 
vaiheittaiseen toteuttamiseen ei ole otettu kantaa. 

Lopuksi

Uudenmaan ELY-keskus katsoo, ettei yleiskaava esitetyssä muodossa täytä 
maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä ja 73 §:ssä asetettuja vaatimuksia. 
Kaava ei ota huomioon maakuntakaavoja, sijoittuu yhdyskuntarakenteellisesti 
epäedullisesti, ei ota huomioon olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta, ei 
huomioi asumisen tarpeita ja palveluiden saatavuutta, vaarantaa 
maanomistajien tasapuolisen kohtelun, ei ota huomioon luonnonarvojen 
vaalimista, on ylimitoitettu, eikä se myöskään turvaa ranta-alueille riittävää 
yhtenäistä rakentamatonta aluetta. 

Mikäli mitoituksesta on sovittu kunnan ja maanomistajan välisellä 
maankäyttösopimuksella, saattaa kaava olla syntynyt virheellisessä 
järjestyksessä (MRL 91b§). 

Siuntion kunta on edellisen kaavaprosessin jälkeen lähtenyt ratkaisemaan 
alueen maankäyttöä panemalla vireille Etelä-Siuntion yleiskaavan. Tällainen 
laajemman alueen yleiskaavallinen tarkastelu on oikea tapa tutkia uusia 
yhdyskuntarakenteellisia avauksia ja kunnan maankäytöllisiä tavoitteita. Näin 
varmistetaan myös maanomistajien tasapuolinen kohtelu. Uudenmaan ELY-
keskus esittääkin, että Siuntion kunta jatkaa Etelä-Siuntion yleiskaavan 
laatimista ja ratkaisee Marsuddenin alueen kysymykset kyseisessä kaavassa.

Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty. Asian on esitellyt ylitarkastaja Elina 
Kuusisto ja ratkaissut alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin.

TIEDOKSI UUDELY / Juha Lumme, Hannu Palmén, Mona Sundman 

Uudenmaan liitto / Heli Vauhkonen
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SIUNTION KUNTA PÖYTÄKIRJAOTE
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.8.2017

§ 56

Otteen oikeaksi todistaa

Siuntio

Nimi
virka-asema

Dnro TEKNLTK: 247 /2017

LAUSUNTO MARSUDDENIN ALUEEN YLEISKAAVAMUUTOKSESTA

KH 31.10.2016 § 182
Liite 5

Tekninen lautakunta ehdottaa, että kunnanhallitus hyväksyy uuden
maankäyttösopimuksen Nokia Asset Management Oy:n kanssa Störsvi-
kin ja kuntakeskuksen alueiden osalta. Alueet on kuvattu tarkemmin liit-
teessä olevissa dokumenteissa. Maankäyttösopimuksella kumotaan ny-
kyinen vanhentunut maankäyttösopimus/kiinteistökaupan esisopimus
(pv. 11.2.2010) kunnan ja Nokia Asset Management Oy:n välillä.

Liitteet ja oheismateriaali:
- liitteenä maankäyttösopimus/kiinteistökaupan esisopimus liitteineen
kunnan ja Nokia Oyj:n välillä

Ehdotus: Kunnanhallitus päättää, että Nokia Asset Management Oy:n kanssa sol-
mitaan Störsvikin ja kuntakeskuksen alueita koskeva maankäyttösopi-
mus liitteen mukaisesti.

Käsittely: Esittelijä teki muutetun ehdotuksen: Sopimuksesta otetaan pois lause:
”Kunta huolehtii yhdessä Ely –keskuksen kanssa tarpeen mukaan kanta-
tien liittymän tarpeellisen lisäkaistan/lisäkaistojen rakentamisesta.”

Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan.
= = =

TEKNLTK 25.4.2017 § 59

Liite 2
Kunnanhallitus on 31.10.2016 / § 182 hyväksynyt maankäyttösopimuk-
sen kunnan ja Nokia Oyj:n välillä. Sopimuksella on sovittu mm. yleis-
kaavahankkeen käynnistämisestä. Siinä on tarkoitus muuttaa yleiskaa-
vaa.  Kaavoittajaksi on valittu Sten Öhman.

Kaavamuodoksi on alustavasti valittu yleiskaava, jotta kunnalle tule
asemakaavan kustannuksia ja velvoitteita. Yleiskaavan muutos koskee
kiinteistöä 755–452-1-62 (sopimusalue) sekä Nokia Oyj:n omistamia ha-
jarakennusoikeuksia Kaakkois - Siuntion yleiskaava-alueella.

Maankäyttösopimukseen kuuluu ilmaisluovutettavia alueita kunnalle so-
pimusalueella, kuntakeskuksessa ja Störsvikin alueella.

Maankäyttö- ja rakennuslain 63 § mukainen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma (OAS) on laadittu.

Liitteet ja oheismateriaali:



SIUNTION KUNTA PÖYTÄKIRJAOTE
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.8.2017

§ 56

Otteen oikeaksi todistaa

Siuntio

Nimi
virka-asema

- Liitteenä:
o Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmistelija: Markku Kärkkäinen, puh. 050 386 0804,
s-posti: mkarkkainen@elisanet.fi

Esittelijä: tekninen johtaja Markus Moisio, puh. 044 386 1099,
s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää

1. panna vireille kiinteistöä 755-452-1-62 ja Kaakkois-Siuntion yleis-
kaava-alueella Nokia Oyj:n omistamia rakennusoikeuksia koskevan
yleiskaavan muutoksen,

2. hyväksyä osallistumis- ja arviointisuunnitelman liitteen mukaisesti,

3. kuuluttaa vireille tulosta Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylan-
dissa ja

4. tiedottaa kuulutuksen yhteydessä, että osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan voi tutustua kunnan teknisellä toimistolla ja kunnan kotisi-
vuilla.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.
====

TEKNLTK 15.6.2017 § 76

Liite 5
Kaavan laatija Sten Öhman on laatinut yleiskaavan muutosluonnoksen.
Rakennuspaikat on ryhmitelty kahteen ryhmään. Rakennuspaikat eivät
ulotu rantaan saakka, joten ranta jää vapaaksi. Tarkemmin hanke on ku-
vattu liitteen kaavakartassa ja – selostuksessa.

Osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta on annettu lausunto ja mielipide,
jotka on liitteenä. Niistä on tarkoitus pyytää kaavan laatijan lausunto,
jonka pohjalta ne käsitellään teknisessä lautakunnassa, kun kaavaluonnos
on ollut julkisesti nähtävillä.

Liitteet ja oheismateriaalit:
- Liitteenä

o Yleiskaavan muutosluonnoksen kaava-asiakirjat
o Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettu lausunto

ja mielipide

Valmistelija: Markku Kärkkäinen, puh. 050 386 0804,
s-posti: mkarkkainen@elisanet.fi



SIUNTION KUNTA PÖYTÄKIRJAOTE
Ympäristö- ja rakennuslautakunta 15.8.2017

§ 56

Otteen oikeaksi todistaa

Siuntio

Nimi
virka-asema

Esittelijä: tekninen johtaja Markus Moisio, puh. 044 386 1099,
s-posti: etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Ehdotus: Tekninen lautakunta päättää
1. asettaa liitteen mukaisen yleiskaavan muutosluonnoksen julkisesti

nähtäville 30 päivän ajaksi kunnan teknisessä toimistossa osoitteessa
Siuntiontie 504, 02580 Siuntio;

2. kuuluttaa yleiskaavan muutosluonnoksen nähtävillä olosta Kirkko-
nummen Sanomissa ja Västra Nylandissa;

3. pyytää yleiskaavan muutosluonnoksesta lausunnot seuraavilta:

§ Rajanaapurit
§ Alueen maanomistajat ja yritykset
§ Uudenmaan ELY-keskus
§ Uudenmaan liitto
§ Museovirasto
§ Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
§              Aluearkkitehti
§              Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
§ Ympäristö- ja rakennuslautakunta
§ Ympäristö- ja rakennuslautakunnan

tietoimitusjaosto
§ Perusturvalautakunta
§ Sivistyslautakunta
§ Sääksisäätiö
§ Helsingin Seudun Lintutieteellinen

Yhdistys Tringa ry
§ Inkoon-Siuntion Ympäristöyhdistys ry
§ Marsuddenin yksityistien tiekunta
§ Inkoon-Siuntion ympäristöyhdistys ry
§ Siuntion kulttuuriympäristö ry- Sjundeå

kulturomgivning rf
§ Siuntion Yrittäjät
§ Elisa Oyj
§ Caruna Oyj
§              Rosk ´n Roll Oy
§              Kuntaliitto

4. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetusta lausunnosta ja
mielipiteestä pyydetään kaavan laatijan lausunto, jonka pohjalta ne
käsitellään teknisessä lautakunnassa, kun kaavaluonnos on ollut jul-
kisesti nähtävillä.

Päätös: Ehdotuksen mukaan.
====
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YMPJARAKL 15.8.2017 § 56

Oheismateriaalia Kaavoitettava alue sijaitsee noin 11 km etelään kuntakeskuksesta, Pikka-
lanlahden suojaisassa pohjoisosassa. Kaava-alue sijaitsee Marsuddenin
itäpuolella ja rajoittuu mereen, talousmetsään ja rakennettuihin asuin-
kiinteistöihin. Pohjoispuolella on Rannikkotie, s.o. Kantatie 51. Kaava-
alue on rakentamaton ja koostuu pääosin talousmetsästä. Kaava-alueen
pinta-ala on noin 16 hehtaaria.

Tavoitteena on aikaansaada osayleiskaavan muutos ja kaavoittaa raken-
nuspaikkoja pientaloille. Kaavan myötä syntyy harva asutus, mikä on
hyvä lähtökohta oman identiteetin ja yhteisöllisyyden syntymiselle alu-
eella.

Rakennuspaikat on ryhmitelty kahteen ryhmään. Rakennuspaikat eivät
ulotu rantaan, vaan ranta jää vapaaksi.

Liitteet ja oheismateriaalit:
- Oheismateriaalina

· Yleiskaavan muutosluonnoksen kaava-asiakirjat
· Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettu lausunto

ja mielipide

Esittelijä: rakennusvalvontapäällikkö Kenneth Flythström,
puh. 050 386 0807, s-posti:etunimi.sukunimi@siuntio.fi

Ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunta huomauttaa seuraavaa yleiskaavamuu-
toksen johdosta:

- Kaavassa ei sanota mitään rakennusoikeudesta ja sen suuruudesta.

- Yksi niistä A-alueista, jotka on tarkoitus muuttaa M-alueeksi, sijait-
see kulttuurimaisema-alueella, missä rakennustarkastuksen tietojen
mukaan on rakennuksia. Kaavassa ei sanota mitään näiden rakennus-
ten tulevaisuudesta, ei myöskään siitä, että alue sijoittuu kulttuuri-
maisema-alueelle. Kaava-asiakirjoista ei ilmene mitään vanhojen ra-
kennuspaikkojen nykyisestä tilanteesta (rakenne-
tut/rakentamattomat/puretut), ei myöskään rakennusten kunnosta tai
arvosta kulttuurimaisemaa tai rakennusperintöä ajatellen.

Käsittely: Jäsen Kokkonen ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja tie-
dusteli, saako ehdotus kannatusta, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi eh-
dotuksen raukeavan kannattamattomana.

Merkittiin pöytäkirjaan Paasikiven kommentti, että teknisen lautakunnan
ehdotus on kannatettava ja positiivinen hanke.

Esittelijän tekemä muutos on huomioitu pöytäkirjassa.
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Muutettu ehdotus: Ympäristö- ja rakennuslautakunta päättää huomauttaa seuraavaa yleis-
kaavamuutoksen johdosta:

- Kaavassa ei sanota mitään rakennusoikeudesta ja sen suuruudesta.

- Yksi niistä A-alueista, jotka on tarkoitus muuttaa M-alueeksi, sijait-
see kulttuurimaisema-alueella, missä rakennustarkastuksen tietojen
mukaan on rakennuksia. Kaavassa ei sanota mitään näiden rakennus-
ten tulevaisuudesta, ei myöskään siitä, että alue sijoittuu kulttuuri-
maisema-alueelle. Kaava-asiakirjoista ei ilmene mitään vanhojen ra-
kennuspaikkojen nykyisestä tilanteesta (rakenne-
tut/rakentamattomat/puretut), ei myöskään rakennusten kunnosta tai
arvosta kulttuurimaisemaa tai rakennusperintöä ajatellen.

Lisäksi teknistä lautakuntaa pyydetään tarkistamaan kaavoittajalta, onko
maakuntakaavan mukaisia merkintöjä otettu huomioon yleiskaavan muu-
tosta laadittaessa.

Päätös: Muutetun ehdotuksen mukaan.
= = =





























 
 

Inkoon – Siuntion Ympäristöyhdisty Ry           Lausunto 
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Siuntio 06.09.2017     
 
  
 
 
 
Lausunto Marsuddenin alueen yleiskaavan muutosluonnoksesta 
 
Kiitoksia, että saamme olla osallisena tässä kaavamuutoksessa. 
 
Yhdistys on perehtynyt hankkeen uuteen aineistoon, samoin kuin aineistoon, joka tuotettiin alueen kaavoituksen 
ollessa edellisen kerran esillä 2011 - 2012. 
 
Yhdistys vastustaa asuntorakentamista Klovvikenin alueelle. Etenkin nyt rakentamiseen kaavoitettu kalliomännikkö 
tulisi säilyttää luonnontilaisena. Lisäksi vaadimme ainakin lepakkotutkimuksen uusimista, mutta koko luontoselvitys 
tulisi tarkistaa vanhentumisen vuoksi. 
 
Asuinrakentaminen vaikuttaisi väistämättä ja pysyvällä tavalla luonnonsuojelualueen perusteena oleviin 
luontoarvoihin. Vaikka uudessa suunnitelmassa merenrantaan jätettäisiin suojakaista, eikä laitureita sallittaisi, 
kuormittaisi asuinrakentaminen suojelualueen luontoa. 
 
Yhdistys sai erikseen pyydettäessä lausuntoaan varten nähtäväkseen alueella tehtyjä luonto- ja 
liito-oravaselvityksiä vuodelta 2010. Yhdistys pitää seitsemän vuotta vanhoja selvityksiä auttamatta vanhentuneina. 
Yleiskaavamuutoksessa esitetään rakennettavaksi kalliomännikkö joka on metsälain 10§:n mukainen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä elinympäristö. Lisäksi myös luontoselvitys suosittelee yksiselitteisesti 
sekä kasvillisuuden että linnuston kannalta kalliomännikön säilyttämistä. 
 
Lepakkotutkimuksen mukaan alueella huomattiin ripsisiippa, joka on Suomessa erittäin uhanalaiseksi luokiteltu 
lepakkolaji. Tutkimus tehtiin ainoastaan syksyllä ja liian kauan sitten. Tutkimus tulisi tehdä uudestaan ja 
keväälläkin. 
 
Läntisellä Uudellamaalla rakentamisesta vapaata merenrantaa on hyvin niukasti, ja Siuntiossa se edelleenkin 
vähenee Siuntionjoen suiston rakentamisen myötä. Asuntorakentaminen johtaisi siihen, että Klovvikenin ranta jäisi 
asuntojen omistajien yksityiseen käyttöön.  
 
Leveä luonnontilainen rantakaistale sekä rantaruovikko on välttämätön alueen eläimistölle ja 
luonnonsuojelualueelle. Puusto ja ruovikko tulee ehdottomasti säilyttää eikä niihin saa tehdä aukkoja.  
 
Hienoa, että tervalepikkö on jätetty rauhaan rakentamiselta kuten pitääkin.  
 
Yhdistys muistuttaa Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen aikaisemmissa vaiheissa antamista lausunnoista, jotka 
ovat sisällöltään suurelta osin yhä voimassa. Marsudden on maakuntakaavassa ns. valkoista aluetta, minne 
asuntorakentamista ei tule suunnata. Päinvastoin, rakentaminen on suunnattava Siuntion hyväksymän Maankäytön 
kehityskuvan mukaisille alueille kasvukeskuksiin, joista on toimivat julkisen liikenteen yhteydet. 
 
Siuntio on parhaillaan laatimassa uutta Etelä-Siuntion osayleiskaavaa, johon Marsudden sisältyy. Osayleiskaavan 
tavoitteisiin kuuluvat myös edellä mainitut tavoitteet asutuksen keskittämisestä järkevämpiin kohteisiin. Erillisen, 
pienikokoisen osayleiskaavan laatiminen vain yhden maanomistajan tarpeita silmälläpitäen on kyseenalaista ja 
kasvattaa epäilyjä maanomistajien eriarvoisesta kohtelusta. Tästä ELY-keskus ja Uudenmaan liitto ovat 
nimenomaisesti varoittaneet. Yhden maanomistajan suosiminen voi tuottaa rantarakentamiseen 
ennakkotapauksen, joka haittaisi vakavasti maankäytön suunnittelua tulevaisuudessa. 
 
Ympäristöyhdistys kyseenalaistaa myös kaikkien niiden lausunnot, jotka eivät ole saaneet luontoselvitystä 
nähtäväksi. Yhdistys sai vanhentuneen luontoselvityksen vasta erikseen pyytämällä. 



 
Yhteenvetona toteamme: 
 

1. Lepakkotutkimus tulee uusia 
2. Kalliomännikkö tulee säilyttää luonnontilaisena 
3. Rantakaistale tulee säilyttää luonnontilaisena 
4. Rantaruovikko tulee säilyttää luonnontilaisena 
5. Tervalepikkö tulee säilytttää luonnontilaisena 

 
 
Inkoon - Siuntion Ympäristöyhdistys Ry 
 
 
 
___________________________________              ___________________________________ 

Puheenjohtaja                        Varapuheenjohtaja 

Pia Virta                        Vappu Heikkinen 
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