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1 Johdanto 

Siuntion kunta antoi FCG Konsultointi Oy:lle keväällä 2015 toimeksiannon Siunti-

on toimitilojen optimaalisten palveluverkkojen laadinnasta. Selvityksen laadinnas-

ta vastasivat johtavat konsultit Sirpa Korhonen (projektipäällikkö) ja Raila Oksa-

nen. 

Selvitys kohdistui seuraaviin Siuntion kunnan toimintoihin: 

 päivähoito ja esiopetus 

 perusopetus 

 nuorisotoimi 

 kirjasto 

 palveluasuminen 

 tekninen toimi 

 kunnantalon tilat 

 

Tavoitteena työssä oli tuoda esille tilojen käytön tehostamisehdotuksia ja saavut-

taa tilojen käytön kehittämisellä taloudellisia ja toiminnallisia säästöjä ja yleistä 

toiminnan rationalisointia. Yksi keskeinen tavoite oli tuoda ehdotuksia kunnan 

omistamien tilojen tehokkaammalle käytölle ja vähentää vuokratiloja.  

Toimeksianto toteutettiin arvioimalla lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet. Ly-

hyt aikaväli kohdistuu vuosiin 2016-2020 ja pitkä aikaväli 2020-luvulle ja siitä 

eteenpäin. Lyhyen aikavälin tarkastelulla tavoitellaan malleja, joiden avulla on 

mahdollista saavuttaa säästöjä ja tervehdyttää kunnan kokonaistaloutta. Pidem-

mällä aikavälillä mahdollistuu investointien hallinta. Toimenpiteet määritettiin pal-

velukohtaisesti, osalle palveluista lopputuloksena oli lyhyen aikavälin, osalle pit-

kän aikavälin ja osalle molempia toimenpiteitä. 

 

1.1 Tehtävän taustaa 

Siuntion tavoitteena on olla houkutteleva asuinkunta. Tämä edellyttää hyviä pal-

veluja sekä tasokasta palveluverkkoa. Optimaalisella palveluverkolla nostetaan ti-

lojen käyttöastetta ja näin edistetään talouden tasapainoa.  

Palveluverkko on osittain kunnan omissa ja osittain vuokra/leasing -tiloissa toimi-

va. Kunnan omia tiloja ei ole käytetty hyödyksi tehokkaimmalla mahdollisella ta-

valla ja osittain tiloissa on väljyyttä. Tässä selvityksessä on tarkastelun kohteena 

erityisesti sivistystoimen palveluverkko. Se on vuosien varrella palvelutarpeen 

kasvun myötä hajautunut alun perin väliaikaiseksi ratkaisuiksi tarkoitettuihin pie-

niin yksiköihin ja kokonaissuunnitelma tilojen kehittämisestä on puuttunut. 

Siuntion kunnan haasteena on palveluverkon laajuuden oikeanlainen ennakointi. 

Parisen vuotta sitten toteutetussa väestöprojektiossa laadittiin ennakoivat laskel-

mat kolmesta eri vaihtoehdosta, jotka kaikki olivat positiivisen väestökasvun las-

kelmia. Palveluverkkosuunnitelmia laadittaessa tulee kuitenkin huomioida myös 

vaihtoehdot, jossa väestökasvua ei tapahdu tai väestökasvu on kääntynyt väestö-

kadoksi. Myös ikärakenne muuttuu joka osaltaan vaikuttaa palvelutarpeeseen.  

Palveluverkkotyötä laadittaessa Siuntiossa linjattiin 0,8 prosentin väestönkasvu. 

Tämä tehtiin siksi, että Siuntion väestökehityksen trendissä on havaittavissa mer-
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kittäviä muutoksia. 2000-luvun alkuvuosien voimakas väestökasvu on pysähty-

nyt. 

Pääkaupunkiseudun kunnat ja kehyskunnat kilpailevat keskenään maankäytön, 

asutuksen ja liikenteen kehittämisen keinoin uusista asukkaista. Julkisuudessa on 

myös esitetty arvioita ns. Nurmijärvi-ilmiön murenemisesta eli kehyskuntiin ei 

muuteta enää niin paljon kuin ennen vaan suunta voi kääntyä päinvastaiseksi. 

Tämä on nähtävissä eri puolella Suomea keskuskaupunkien ympärillä. Siuntiossa 

neljä viimeistä syntynyttä ikäluokkaa on ollut neljänneksen aiempaa pienempiä.  

 

1.2 Tehtävän rajaus ja käytetty aineisto 

Selvityksen pohjatietoina käytettiin kunnan toimittamia tietoja. Kartat on tehty 

FCG:ssä Siuntion kunnan toimittamien osoitetietojen perusteella (liite 1), tiedot 

rakennusten kunnosta on saatu Siuntiosta (liite 2) samoin kuin tiedot tiloista ja 

vuokrista (liite 3). Liitteissä 4 ja 5 on käytetty Tilastokeskuksen tilastoja, FCG:n 

ART –ennakointimallista saatuja tietoja sekä Siuntiossa v. 2013 valmistuneen vä-

estöprojektion tietoja. 

Toimeksiannon ulkopuolelle rajattiin palveluverkkoon liittyvä henkilöstösuunnitte-

lu, kiinteistöjen kuntoarvioinnit, talousvaikutusten ja suunnitelman laadinta sekä 

mahdollisten investointilaskelmien tekeminen. Toimeksiantoon ei myöskään sisäl-

tynyt muita kuin kohdassa 1 Johdanto mainittuja toimintoja, ts. muun muassa 

keittiöverkon tarkastelu, ostopalvelut ja muiden kuntien kanssa yhteistyössä teh-

tävät palvelut eivät olleet osa toimeksiantoa.   
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2 Siuntion kunnan toimintaympäristö 

2.1  Väestönkehitys ennen ja nyt 

Vuosina 1980 - 2010 väestökasvu oli hyvin voimakasta (3600 asukkaasta 6104 

asukkaaseen) ja pääsääntöisesti tulomuutosta johtuvaa. Myös syntyvyys oli hyvä. 

Muutaman viimeisen vuoden aikana tulomuutto on hiipunut. Asukasmäärän kasvu 

on ollut vuosina 2011 – 2014 alle prosentin. Vuoden 2014 lopussa asukkaita oli 6 

205, vuonna 2015 elokuun loppuun mennessä 6 242. 

 

Kuvio 1. Siuntion kunnan väestön ikärakenne vuosina 2002 – 2014 (Lähde Tilas-

tokeskus). 

Pääkaupunkiseudun kehyskuntiin suuntautunut muuttotrendi pysähtyi ja kääntyi 

vastakkaiseen suuntaan 2010-luvun alkuvuosien jälkeen. Taloudellisesti epävar-

moina aikoina omakotitalojen rakentaminen vähenee. Siuntiossa syntyvyys alkoi 

myös hieman laskea ja lopputuloksena on, että viidessä viime vuodessa ikäluok-

kien koko on pienentynyt noin 30-40 lapsella parhaimmista vuosista. 

 

2.2 Taajama-aste ja maankäyttö 

Taajama-asteella tarkoitetaan taajamissa asuvien osuutta kunnan siitä väestöstä, 

jonka asunpaikka on koordinaatein määriteltävissä. Siuntion kunnan taajama-aste 

oli Tilastokeskuksen mukaan 47,4 % (31.12.2013). Tämä tarkoittaa sitä, että yli 

puolet siuntiolaisista asuu taajamien ulkopuolella. Koko maassa taajama-aste on 

84,9 %. Väestön sijoittuminen taajamien ulkopuolelle asettaa omat saatavuus ja 

saavutettavuushaasteensa. Muun muassa koulujen yhteydessä korostuu oppilas-

kuljetusten järjestäminen. Taajama-asteella on yhteys palvelujen järjestämiseen 

ja kustannuksiin, taajama-asteen nostolla on vaikutus kunnan talouden terveh-

dyttämiseen. Samalla on kysymys palvelujen laadusta ja vaikuttavuudesta. Vahva 

kuntakeskus edesauttaa osaltaan liikenneyhteyksien säilymistä, tämän hankkeen 

tekoaikana Y-junan lakkauttamisesta käytävät keskustelut kävivät kuumimmil-

laan. Taajama-asteen nostamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen sillä vahva kun-

takeskus turvaa palveluita myös haja-asutusalueella asuville. 

Siuntiossa on suunnitelmia kuntakeskuksen kehittämiseen. Siuntion sydän on 

Siuntion kuntakeskuksen asemakaava. Alue rajautuu pohjoisessa Rantarataan, 

idässä Siuntiontiehen, lännessä Tiilitehtaanmäen pientaloalueeseen ja etelässä 

Aleksis Kiven kouluun sekä urheilukeskukseen. Kaavamuutosalue on pääosin ra-

kentamatonta peltoaukeaa. Kaava-alueen pinta-ala on noin 16,7 hehtaaria. Uusia 
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asuntoja on tarkoitus tulla noin 450 kappaletta, sekä pien- että kerrostaloraken-

tamista. Alueelle on tarkoitus kaavoittaa viihtyisä ja houkutteleva sekä tiivis ja 

matala keskustaajama. Työn tavoitteena on kuntakeskuksen asemakaava-alueen 

täydentäminen. Asemakaavalla pyritään vahvistamaan kuntakeskuksen väestö-

pohjaa ja lisäämään alueen vetovoimaa asuin- ja palvelualueena. 

Siuntion kunta on pyrkinyt maankäytön suunnittelulla edistämään kunnan positii-

vista väestökehitystä. Väestönkasvun ollessa aiemmin suurta (kts. osio 2) omako-

titontteja meni hyvin kaupaksi, mutta nyt muutamana viime vuonna on myyty 

vain 1-2 tonttia/vuosi. Kesällä 2015 Siuntiossa koko kunnan alueella oli myynnis-

sä 70 tonttia, jotka muodostivat seuraavanlaisen tonttivarannon  

 omakotitalotontteja, kunnan  20 kappaletta 

 omakotitalotontteja, yksityisten 50 kappaletta 

Kiinteistökauppoja tehdään suhteellisen paljon, mutta tonttien myynti ja uusi ra-

kennustuotanto on pienempää. Myös lisäkaavoitusmahdollisuuksia on reilusti.  
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3 Päivähoito ja sen palvelutarpeet 

3.1 Nykyinen palveluverkko 

Siuntiossa kunnallisia päiväkoteja on kuusi, joista kolme on suomenkielistä (Tyys-

kylä, Jukola ja Störsvik) ja kolme ruotsinkielisiä (Bullerby, Trolldalen ja Lilla-

Lotta). Yksityisiä päiväkoteja kunnassa on kolme ja lisäksi kunnassa toimii 14 

perhepäivähoitajaa.  

Päivähoidon ja varhaiskasvatukset yksikköjen sijainnit on esitetty kartas-

sa, joka on liitetty selvityksen liitteisiin (LIITE 1). 

Siuntion kunnan järjestämässä päiväkotihoidossa oli 13.8.2015 noin 160 lasta 

(taulukko 1). Perhepäivähoidossa on 52 lasta ja yksityisissä päiväkodeissa 29 

lasta. Kunta tukee yksityistä päivähoitoa kunnallisen palvelusetelijärjestelmän 

avulla. Päivähoitosetelin hakija täyttää hakemuksen yksityisen hoidon tuesta ja 

palveluseteliä vastaava summa tilitetään suoraan kunnan hyväksymälle yksityisel-

le päivähoidon palveluntuottajalle. 

 

 

Taulukko 1. Siuntiossa päivähoidossa olevat lapset 13.8.2015 

Lukuvuonna 2015-2016 esioppilaita on yhteensä 92. Esioppilaista 36 % on ruot-

sinkielisiä ja 64 % suomenkielisiä. Esiopetusta järjestetään kolmessa yksikössä: 

suomenkielistä Tyyskylässä ja Toukolassa sekä ruotsinkielistä Svenska försko-

lanissa. 

  

Päivähoitoyksikkö Kieli 

Lapsia 

päivähoidossa 

Lapsia 

esiopetuksessa 

Kunnalliset 

päiväkodit Bullerby R 11

suomenkielisissä: 

221 Lilla-Lotta R 24

ruotsinkielisissä: 83 Trolldalen R 15

(ruots.kiel osuus 

38%) Jukola S 60

Störsvik S 20

Tyyskylä S 28 20

Svenska förskolan R 33

Toukola S 39

158 92 250

Perhepäivähoidossa 14 hoitajaa 

yhteensä 

pph 52

9 hoitajaa S 

5 hoitajaa R

Yksityiset Junibacken R 14

huom! siuntiolaiset 

lapset Svahlohill R + S 10

Peltoniemen 

ryhmäpph S 5

29

Kaikki yhteensä 331

(250+52+29)

yhteensä päiväkodeissa  
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3.2 Päivähoitotarpeen muutokset 

Siuntion kunnan väestörekisteripohjaisten tietojen perusteella viimeisten vuosien 

aikana syntyneet ikäluokat ovat aiempaa pienempiä. Kun tarkastellaan alle 15-

vuotiaiden ikäryhmää, syntyivät suurimmat ikäluokat vuosina 2003-2010. Kahden 

ikäluokan koko, vuosina 2006 ja 2010 syntyneet, ylittävät sadan lapsen rajan.  

Vuonna 2010 syntyneiden jälkeen ovat sekä syntyvyys että tulomuutto pienenty-

neet ja ikäluokkien koko on parhaimmista vuosista laskenut huomattavasti. Viime 

vuosina se on ollut edellisistä vuosista neljänneksen pienempää, vakiintuen noin 

65-75 lapseen (kuvio 2). Vuoden 2015 ennakkotieto on 61 syntyvää lasta. Toisin 

sanoen kun vuosina 2003 - 2008 syntyneitä (nykyään alakouluikäisiä lapsia, kuusi 

ikäluokkaa) oli 566 lasta, niin 2009 - 2014 syntyneitä (alle kouluikäisiä lapsia, 

kuusi ikäluokkaa) on 480 lasta. 

 

 

Kuvio 2. 1-15 –vuotiaat siuntiolaiset syntymävuoden mukaan 

Vuosien 2011-2014 Siuntion kunnan tilinpäätöstietojen perusteella voi havaita 

päivähoitoikäisten määrän vähentyneen lähes sadalla lapsella (taulukko 2). Toi-

saalta viiden viimeisen vuoden aikana päivähoidossa olevien lasten määrä on 

noussut reilulla kymmenellä prosentilla.  

 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 

0-6 -vuotiaiden määrä 653 605 578 560 

Lapsia kunnan päiväkodeissa 232 259 252 261 

Lapsia kunnan perhepäivähoidossa 68 61 62 59 

Lapsia yksityisissä päiväkodeissa 38 42 32 29 

Lapsia yksityisissä perhepäivä- ja 

ryhmäperhepäiväkodeissa 

13 15 15 15 

Päivähoidossa olevat lapset % ikä-

luokasta 0-6 –vuotiaat 

53,75 62,31 62,40 65 

Lapsia kotihoidon tuen piirissä  167 175 110 124 

Lapsia kuntalisän piirissä 31.12. 157 153 149 144 

 

Taulukko 2. Päivähoitoikäiset, eri päivähoidon muodot ja järjestäminen sekä 

käyttäjämäärät vuosina 2011-2014 perustuen Siuntion kunnan tilinpäätöstietoihin 
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Huomattavaa laskua on tapahtunut kotihoidon tuen piirissä olevien lasten määris-

sä, jossa vähennystä on ollut useita kymmeniä lapsia. Siuntion kunta maksaa ko-

tihoidon tuen kuntalisää. Kotihoidon tuen kuntalisän suuruus määräytyy lasten lu-

kumäärän mukaisesti. Kuntalisää maksetaan tällä hetkellä alle kaksivuotiaasta 

lapsesta 136 € kuukaudessa ja yli kaksivuotiaasta lapsesta 68 € kuukaudessa. 

 

 

Skenaario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skenaariosta voi havaita, että kunnan palveluverkkotarpeeseen vaikuttaa päivä-

hoidon osalta ikäluokan koko ja kuinka paljon ikäluokan lapsista osallistuu päivä-

hoitoon. Tarkkaa ikäluokan kokoa on vaikea ennakoida. Päivähoidon palveluverk-

koa suunnitellessa tulisi tehdä päätöksiä tällä hetkellä käytössä olevan ajantasai-

sen tiedon pohjalta (huomioiden väestökehitykseen vaikuttavat tekijät, kuten 

kaavoitus, tonttivaranto, tulomuutto, syntyvyys ja päivähoidon käyttö). Mikäli tu-

levaisuudessa lasten määrät kasvavat ennakoitua suuremmiksi, saadaan joustoa 

palvelutarjontaan mm. kehittämällä yksityistä päivähoidon palvelutuotantoa ja 

palveluseteliratkaisuja sekä tarvittaessa kiinteistöjä kustannustehokkailla ratkai-

suilla, kuten siirrettävillä parakeilla. 

Jos yhden ikäluokan oletetaan vakiintuvan noin 70 lapseen, päivähoitoikäi-

siä lapsia olisi tulevaisuudessa Siuntiossa 70 lasta x 6 ikäluokkaa. Tämä 

tarkoittaa 420 lasta. 

Jos oletetun ikäluokan koko on 80 lasta, tarkoittaa se kokonaismääränä 

480 lasta. 

Oheiseen taulukkoon (taulukko 3) on laskettu skenaariot päivähoidon 

käytöstä 50, 60 ja 70 prosentin mukaisesti laskennallisen ikäluokan ollessa 

70, 80, 90 ja 100 lasta. 

Tulee huomata, että yhden ikäluokan muodostavat 6-vuotiaat esioppilaat. 

 1-6-

vuotiaiden 

määrä 

Päivähoidossa 

50 % 

Päivähoidossa 

60 % 

Päivähoidossa 

70 % 

ikäluokan 

koko 70 
420 210 252 294 

ikäluokan 

koko 80 
480 240 288 336 

ikäluokan 

koko 90 
540 270 324 378 

ikäluokan 

koko 100 
600 300 360 420 

 

Taulukko 3. Skenaariot päivähoidon tarpeesta eri käyttöasteen ja ikäluokkien 

koon mukaan 

 

T 
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4 Perusopetus ja sen palvelutarpeet 

4.1 Nykyinen palveluverkko 

Siuntiossa on kaksi suomenkielistä perusopetuksen koulua ja yksi ruotsinkielinen 

koulu. Aleksis Kiven koulu on vuosiluokkien 1-9 koulu ja Päivärinteen koulu vuosi-

luokkien 1-6. Sjundeå svenska skola antaa ruotsinkielistä opetusta vuosiluokille 1-

6.  

Koulujen toimipisteet on esitetty kartassa, joka on liitetty selvityksen liit-

teisiin (LIITE 1). 

 

Lukuvuoden 2015 – 2016 alussa perusopetusikäisten määrä on 806 lasta. Näistä 

on 729 oppilasta opiskelee Siuntion kunnan kouluissa (taulukko 4). Vajaat kolme 

prosenttia oppilaista opiskelee pienryhmissä. 

 

 

Taulukko 4. Siuntion perusopetuksen koulut oppilasmäärineen lukuvuonna 2015-

2016 

Ruotsinkielistä vuosiluokkien 7-9 opetusta ei kunnassa järjestetä, vaan opetus os-

tetaan Lohjan kaupungilta ja Kirkkonummen kunnalta. Oppilaista noin 35 % on 

ruotsinkielisiä tai kaksikielisiä. 

Ruotsinkieliset vuosiluokkien 7-9 oppilaat, joita oli 77 oppilasta, jakautuivat seu-

raavasti (taulukko 5) 

Vuosiluokka Kirkkonummi Lohja 

7 16 11 

8 8 15 

9 19 8 

Yhteensä 43 34 

 

Taulukko 5. Ruotsinkieliset 7-9 vuosiluokan oppilaat lv. 2015-2016 
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4.2 Kokonaisoppilaskehitys 

Tämän selvityksen oppilasennusteiden laskentaperusteena on käytetty väestöre-

kisteripohjaisia väestötietoja, jotka on saatu Siuntion kunnan sivistysosastolta ke-

sällä 2015. 

Siuntion kunnan oppilasennusteiden mukaan perusopetuksen kokonaisoppilas-

määrä ilman esioppilaita (taulukko 6) tulee tarkastelujakson aikana ensin nou-

semaan, mutta tarkastelujakson loppupuolella laskemaan. Luvuissa ovat mukana 

sekä suomenkielisen opetuksen vuosiluokkien 1-9 oppilaat ja ruotsinkieliset 1-6 

vuosiluokkien Siuntiossa opiskelevat oppilaat. 

 

Taulukko 6. Siuntion kouluissa opiskelevien ennuste, oppilasmäärät perustuvat 

väestörekisteritietoihin 

Tarkastelun pohjatietona on käytetty lukuvuoden 2015-2016 oppilasmäärää ja 

Siuntion kunnan toimittamia väestötietoja peruskouluikäisten lukumääristä kesän 

2015 tilanteen mukaisesti. Ennusteessa ei ole huomioitu tulo- tai poismuuttoa. 

Vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärän kehitys vuosina 2015-2023 on esitetty taulu-

kossa 7. Oppilasmäärä ensin nousee parilla kymmenellä oppilaalla, jonka jälkeen 

oppilasmäärä vuoden 2022 tienoilla laskee alle 500 oppilaan. 

 

Taulukko 7. Siuntion vuosiluokkien 1-6 oppilaskehitys vuosina 2015-2022, sisäl-

tää molemmat kieliryhmät (jaoteltuna kieliryhmittäin seuraavissa taulukoissa) 

Taulukossa 8 on laskettu suomenkielisten oppilaiden ennuste oletuksella, että 

oppilaiden jakautuminen kielen mukaan säilyy nykyisellään. Laskennan perustee-

na on käytetty lukuvuoden 2015-2016 oppilasmääriä ja oletusta, että 65 prosent-

tia oppilaista osallistuu suomenkieliseen opetukseen tarkastelujakson aikana. 

Kaikki Siuntiossa 

opiskelevat 

yhteensä

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

1 92 93 92 101 77 68 76 66

2 87 92 93 92 101 77 68 76

3 107 87 92 93 92 101 77 68

4 93 107 87 92 93 92 101 77

5 82 93 107 87 92 93 92 101

6 91 82 93 107 87 92 93 92

1-6 yht. 552 554 564 572 542 523 507 480

7 69 70 59 67 81 62 67 73

8 54 69 70 59 67 81 62 67

9 54 54 69 70 59 67 81 62

7-9 yht. 177 193 198 196 207 210 210 202

Yht. 729 747 762 768 749 733 717 682
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Taulukko 8. Siuntion laskennallinen suomenkielisten oppilaiden määrä, kun las-

kennan perusteena 65 % oppilaista suomenkielisiä 

Suomenkielisten oppilaiden määrät alkavat laskea vuoden 2019 jälkeen, jolloin 

alaluokilla on enimmillään oppilaita, 379 oppilasta. Siirryttäessä 2020-luvulle ikä-

luokat ovat laskeneet sen verran pieniksi, että oppilaita on enää kahden rin-

nakkaisluokan verran. 

Taulukossa 9 on laskettu ruotsinkielisten oppilaiden ennuste oletuksella, että 

oppilaiden suhteellinen osuus säilyy nykyisellään. Laskennan perusteena on käy-

tetty oletusta, että 35 prosenttia oppilaista osallistuu ruotsinkieliseen opetukseen. 

Tarkastelujakson loppupuolella oppilasmäärän ennustetaan laskevan sen verran 

pieneksi, että kunkin vuosiluokan opetus voidaan pääsääntöisesti järjestää yhdes-

sä ryhmässä. 

 

Taulukko 9. Siuntion laskennallinen ruotsinkielisten oppilaiden määrä, kun las-

kennan perusteena 35 % oppilaista ruotsinkielisiä 

Kuvio 3 havainnollistaa suomen ja ruotsinkielisten oppilaiden määriä ja ennustei-

ta. 

 

Kuvio 3. Yhteenveto oppilasmäärien kehityksestä 
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4.3 Koulukohtaiset ennusteet 

Koulukohtaiset ennusteet on laadittu väestörekisteritietojen perusteella siten, että 

ennusteessa ovat mukana kaikki Siuntiossa tällä hetkellä olevat lapset. Ikäluokas-

ta on ensin laskettu 35 prosenttia ruotsinkieliseen vuosiluokkien 1-6 opetukseen 

(Sjundeå svenska skola) ja tämän jälkeen Päivärinteen kouluun 1/3 ja Aleksis Ki-

ven kouluun 2/3 ensimmäisen luokan oppilaista. Ruotsinkielisten vuosiluokkien 7-

9 opetuksessa on oletettu jatkavan kaikki Sjundeå svenska skolanin kuudesluok-

kalaiset. 

Päivärinteen koulun oppilasennuste on laskeva. Tarkastelujakson loppupuolella 

koulussa ennustetaan olevan 42 oppilasta nykyistä vähemmän. 

 

 

Taulukko 10. Päivärinteen koulun oppilasennuste 

Sjundeå svenska skolanin oppilasennuste on ensin hieman nouseva ja lopuksi 

laskeva. Tarkastelujakson loppupuolella koulussa ennustetaan olevan 15 oppilasta 

nykyistä vähemmän. 

 

Taulukko 11. Sjundeå svenska skolanin oppilasennuste 

Aleksis Kiven koulun oppilasennuste on ensin nouseva ja sitten laskeva. Tar-

kastelujakson loppupuolella erityisesti vuosiluokkien 1-6 oppilasmäärät ovat las-

kevat. 

 

Taulukko 12. Aleksis Kiven koulun oppilasennuste 

Päivärinteen 

koulu

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

1 25 20 20 22 17 15 16 14

2 25 25 20 20 22 17 15 16

3 26 25 25 20 20 22 17 15

4 26 26 25 25 20 20 22 17

5 23 26 26 25 25 20 20 22

6 21 23 26 26 25 25 20 20

Yht. 146 145 142 138 129 118 110 104

Sjundeå 

svenska skolan 

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

1 30 33 32 35 27 24 27 23

2 27 30 33 32 35 27 24 27

3 36 27 30 33 32 35 27 24

4 35 36 27 30 33 32 35 27

5 22 35 36 27 30 33 32 35

6 33 22 35 36 27 30 33 32

Yht. 183 183 193 193 184 181 177 168

Aleksis Kiven 

koulu

2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

1 37 40 40 44 33 29 33 29

2 35 37 40 40 44 33 29 33

3 45 35 37 40 40 44 33 29

4 32 45 35 37 40 40 44 33

5 37 32 45 35 37 40 40 44

6 37 37 32 45 35 37 40 40

1-6 yht. 223 226 229 241 229 224 220 208

7 69 70 59 67 81 62 67 73

8 54 69 70 59 67 81 62 67

9 54 54 69 70 59 67 81 62

7-9 yht. 177 193 198 196 207 210 210 202

Kaikki 400 419 427 437 436 434 430 410
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Myös vuosiluokkien 7-9 suomenkielisten oppilasmäärien ennusteet kääntyvät 

laskuun 2020-luvulla ja vuosikymmenen puolessa välin oppilasmäärä laskee alle 

nykyisten oppilasmäärien. Samoin ruotsinkielisten vuosiluokkien 7-9 oppilaiden 

määrä ensin nousee, mutta tarkastelujakson loppupuolella kääntyy laskuun. Oppi-

lasmäärä on laskettu 35 prosentin laskennallisella määrällä. 

 

 

 

Taulukko 13. Vuosiluokkien 7-9 oppilaiden ennuste 

 

Skenaario 

 

 

 

 

  

  

Suomenkieliset
2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

2023-

2024

2024-

2025

2025-

2026

2026-

2027

2027-

2028

2028-

2029

7 69 70 59 67 81 62 67 73 60 66 50 44 49 43

8 54 69 70 59 67 81 62 67 73 60 66 50 44 49

9 54 54 69 70 59 67 81 62 67 73 60 66 50 44

Yhteensä 177 193 198 196 207 210 210 202 200 198 176 160 144 137

Ruotsinkieliset 
2015-

2016

2016-

2017

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

2021-

2022

2022-

2023

2023-

2024

2024-

2025

2025-

2026

2026-

2027

2027-

2028

2028-

2029

7 27 33 22 35 36 27 30 33 32 35 27 24 27 23

8 23 27 33 22 35 36 27 30 33 32 35 27 24 27

9 27 23 27 33 22 35 36 27 30 33 32 35 27 24

Yhteensä 77 83 82 90 93 98 93 90 95 100 95 86 77 74

Jos ikäluokan oletetaan vakiintuvan noin 70 lapseen (vrt. kuvio 2 s. 6), pe-

rusopetusikäisiä olisi tulevaisuudessa laskennallisesti 70 lasta x 9 ikäluok-

kaa. Tämä tarkoittaisi 630 lasta.  

Jos laskennallinen ikäluokan koko olisi 100 lasta, tarkoittaisi se kokonais-

määränä 900 lasta.  



FCG KONSULTOINTI OY Siuntion kunnan palvelu-
verkkoselvitys 

 13 (41) 

    
16.10.2015    
    

 

 

 

FCG Konsultointi Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474027-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

5 Yleiset johtopäätökset tiloista 

Palveluverkkoselvityksen keskeinen tavoite oli löytää ratkaisuja Siuntion kunnan 

tilojen käytön tehostamiseen. Kunnan järjestämien palvelujen tilojen käyttö 

jakautuu nykyään epätasaisesti. Osa toiminnoista järjestetään ylimitoitetuissa 

tiloissa ja osa tiloista ei riitä nykyiselle toiminnalle. Toisaalta osa käytössä olevista 

vuokratiloista on epätarkoituksenmukaisia palvelutuotannon näkökulmasta ja 

vuokrakustannukseltaan suhteellisen kalliita. Vuokratilojen käyttö on turhaa mikä-

li tilat ovat järjestettävissä kunnan omista tiloista. 

Kiinteistöjen perustiedot ja kuntoluokat ovat esitetty LIITTEESSÄ 2. Kunnan 

omistamien kiinteistöjen kunto on keskimäärin hyvä. Vuokratiloista ei ole olemas-

sa kuntoarviota. Vuokratilat ovat olleet huolettomia, kunnalle ei ole tullut niiden 

kunnosta valituksia.  

Tiloja voidaan käyttää nykyistä järkevämmin suunnittelemalla tilankäyt-

töä uudelleen. Tässä selvityksessä suurimmat muutostarpeet olivat sivis-

tyspalvelujen palveluverkossa. Päivähoidon ja esiopetuksen tilojen koot, kulut 

sekä lasten määrät on kuvattu liitteessä 3. Muiden kuin kunnan tilojen kuluihin 

(vuokriin/vastikkeisiin/ leasing-maksuihin) kuluu 172 914 euroa vuodessa. 

Suurimman osa kuluista muodostavat väliaikaisiksi ratkaisuiksi tarkoitetut pienet 

päivähoidon yksiköt.  

Liitteestä 3 käy myös ilmi, että päivähoidon ja esiopetuksen tilojen väljyys tai ah-

taus vaihtelee suuresti eri tilojen kesken. Väljimmillään ja kalliimmillaan toimitaan 

Trolldalenissa (16 neliötä/lapsi, vuokrakulut 2 943 euroa/vuosi/lapsi), ahtaimmil-

laan ja halvimmillaan toimitaan Toukolan esi- ja alkuopetuksen yksikössä (6,3 ne-

liötä/lapsi, vastikekulut 360 euroa/vuosi/lapsi). Osassa kunnan rakennuksia toimi-

taan suhteellisen väljissä tiloissa ja niissä on mahdollisuuksia tilojen käytön uu-

delleenjärjestelyyn ja tehostamiseen. 

Toimintojen uudelleen organisoinnilla on mahdollista saavuttaa niin toi-

minnallista hyötyä kuin taloudellista säästöä. Vuokra/leasing –kustannusten 

poistumisen lisäksi palveluja keskittämällä saman katon alle kunnan omiin kiin-

teistöihin säästöjä tulisi mm. ruoan jakelukustannuksista, sillä nyt jakelua on mo-

neen eri pisteeseen, sekä luovuttavien yksiköiden osalta siivouksesta ja muista 

kiinteistöihin liittyvistä tukipalveluista. Koulukiinteistöihin on mahdollista sijoittaa 

päivähoidon ja varhaiskasvatuksen toimintoja ja näin jo tilaratkaisuilla tukea lap-

sen kasvun polkua.  

Päivähoidon ja esiopetuksen sekä kouluverkon muutosehdotukset on kuvattu osi-

ossa 6. Samoin osiossa 6 on tehty muutosehdotuksia myös kirjaston, nuorisotilo-

jen, työpajatoiminnan sekä etsivän nuorisotyön näkökulmasta. Osiossa 7 on käsi-

telty asumispalvelujen palveluverkon tulevaisuutta, osiossa 8 teknisen toimen 

palveluverkkoa ja osiossa 9 kunnantalon tilojen optimaalista käyttöä.  
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6 Johtopäätökset sivistystoimen palveluverkko 

6.1 Päivähoito ja esiopetus 

Siuntion kunnassa järjestetään päivähoitoa sekä suomenkielisissä että ruotsinkie-

lisissä yksiköissä. Esiopetus on hallinnollisesti toiminut varhaiskasvatuksen alai-

suudessa ja tähän ei ole ollut suunnitelmissa tehdä muutoksia.  

Päivähoitoa järjestetään nykyään osittain vuokratiloissa olevissa pienissä yksi-

köissä. Väljän ja vuokratiloissa toimivan varhaiskasvatuksen tilat ja henkilöstö-

resurssit eivät ole tällä hetkellä parhaimmassa mahdollisessa käytössä. Sivistys-

toimen optimaalinen palveluverkko tukee lapsen kasvun palvelukokonaisuuksien 

muodostumista. Palvelujen palvelutaso kohoaa, mikäli siirrytään monitoimipalve-

luyksiköihin ja haavoittuvat pienet yksiköt poistuvat. Jatkossa päivähoidon 

osalta on tavoitteena toimia kunnan tiloissa resursseiltaan turvatuimmis-

sa suuremmissa yksiköissä.  

Suomenkielinen esiopetus on järjestetty Tyyskylässä ja Toukolassa, ruotsinkieli-

nen Svenska förskolanissa Sjundeå Svenska skolanin koulurakennuksessa. Ta-

voitteena pidemmällä tähtäimellä on siirtää esiopetus kokonaan koulujen 

yhteyteen.  

Siuntiossa toimii kolme yksityistä päiväkotia. Siuntion kunta voi jatkossakin hyö-

dyntää päivähoidon yksityistä palvelutuotantoa osana koko kunnan varhaiskasva-

tuspalveluja.   

Toimenpide-ehdotukset päivähoidon ja esiopetuksen palveluverkkoon on ku-

vattu Taulukossa 14.  

Toimenpide-ehdotukset lyhyellä aikavälillä 

 
Päiväkoti Toimenpide Lisätietoa/Muut vaikutukset 

Jukola 

 Tilojen käyttöä voidaan tehostaa. 
 Jukolaan keskitettäisiin suomenkieli-

nen esiopetus. 

Suomenkielisen esiopetuksen keskit-
täminen Jukolaan saattaa lisätä tar-
vetta ohjata hoitolapsia Störsvikiin 

tai yksittäisiä lapsia Tyyskylään. 

Pidemmällä tähtäimellä tavoite on, 
että kaikki esiopetus olisi koulujen 
yhteydessä. 

Toukola 

(Kiinteistö Oy 

Siuntion liikekes-

kus)  

 Toukolan tilat ovat epätarkoituksen-
mukaiset pienten lasten kasvu- ja op-
pimisympäristönä. 

 Tiloille ei nykymuodossaan ole kunnal-

la soveltuvaa käyttöä, tilojen mahdol-

linen tuleva käyttö selvitetään erik-
seen. 

 Esiopetus siirrettäisiin Jukolan päivä-
kotiin. 

 Alkuopetuksen (1-2 luokat) ryhmät 
siirrettäisiin Aleksis Kiven kouluun. 

Kunta omistaa pääosan Oy:stä ml. ne 
osakkeet, jotka oikeuttavat kyseisten 
tilojen hallintaan. Tiloista maksetaan 
vastiketta. 

Tilojen tuleva käyttö selvitetään erik-
seen. Pidemmällä tähtäimellä tilat 
puretaan (jäävät tien alle). 

Alkuopetuksen siirtäminen Aleksis Ki-
ven kouluun edellyttäisi koulun laa-
jentamista. 
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Tyyskylä 

 Esiopetus siirrettäisiin Päivärinteen 

kouluun. 
 Pohjoisen alueen päivähoito keskitet-

täisiin kokonaisuudessaan Tyyskylän 
päiväkotiin. Suomenkielinen päiväkoti-
toiminta jatkuisi täten laajempana, ja 
Tyyskylän kiinteistöön sijoitettaisiin 
ruotsinkielisille nykyisen kokoinen päi-

vähoitoryhmä. 

 

Trolldalen 

(vuokra) 

 Tiloista luovuttaisiin, sillä Trolldalenin 
sijaintipaikka ja tilat ovat epätarkoi-
tuksenmukaiset pienten lasten kasvu- 
ja oppimisympäristönä ja vuokra on 

kallis.  
 Toiminta siirrettäisiin Sjundeå Svens-

ka skolanin tiloihin. 

Sjundeå svenska skolanin muutos-
työt, kts. 6.2 

Lilla-Lotta 

(leasing)  

 Tiloista luovuttaisiin leasing-jakson 
loppuessa, sillä Lilla-Lotan tilat eivät 
ole optimaaliset päiväkotitoimintaan.  

 Toiminta siirrettäisiin Sjundeå Svens-
ka skolanin tiloihin. 

Sjundeå svenska skolanin muutos-
työt, kts. 6.2 

 

Bullerby 

(vuokra) 

 Tiloista luovuttaisiin, sillä Bullerby si-
jaitsee muusta toiminnasta erillään ul-
kopuoliselta taholta vuokratuissa ti-

loissa ja on siten toiminnaltaan haa-
voittuvainen.   

 Päivähoidon järjestäminen edellyttää 
muihin yksiköihin verrattuna suurem-
man henkilöstömäärän. Tilat eivät tue 
perhepäivähoidon ja päiväkodin yh-
teistyön kehittämistä ja erilaisten tu-

kipalveluiden (mm. moniammatillinen 

yhteistyö) järjestäminen edellyttää 
ylimääräisiä resursseja. 

 Päivähoito siirrettäisiin Tyyskylän päi-
väkotiin. 

Esiopetus siirtyisi Tyyskylästä Päivä-
rinteen kouluun.  

Osa Päivärinteen koulun toiminnasta 
siirrettäisiin Aleksis Kiven kouluun. 

Störsvik 

(leasing) 

 Nykyiset tilat ovat kuluneet. 
 Palvelu jatkuisi alueella, mutta yksi-

tyinen päiväkoti olisi jatkossa parempi 
ratkaisu kuin kunnallinen.  

 Kiinteistöä/tonttia tarjottaisiin yksityi-
selle päivähoidon palvelutuottajalle; 
tavoitteena 80-100 -paikkainen yksi-

tyinen päiväkoti, johon Störsvikissä 
asuvien lisäksi käyttäisivät myös 
muualla Siuntiossa asuvat ja pääkau-
punkiseudulla työssäkäyvät. 

 Kunnallista päivähoitoa haluavat siir-
rettäisiin Jukolaan. 

Suomenkielisen esiopetuksen keskit-
täminen Jukolaan saattaa lisätä tar-
vetta ohjata hoitolapsia Störsvikiin. 

Svenska förs-

kolan 

 Sijoitettaisiin päivähoitoa nykyisen 
esiopetuksen lisäksi.  

 Piha-alueen muutostyöt päivähoidon 
ja esiopetuksen tarpeisiin. 

Sjundeå svenska skolanin muutos-
työt, kts. 6.2 

 

 

Taulukko 14. Toimenpide-ehdotukset päivähoidon ja esiopetuksen palveluverkkoon 
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6.2 Perusopetus 

Siuntion kunnassa järjestetään vuosiluokkien 1-9 suomenkielistä ja vuosiluokkien 

1-6 ruotsinkielistä perusopetusta.  

Suomenkielinen opetus 

Aleksis kiven koulu on vuosiluokkien 1-9, noin 400 oppilaan koulu. Koulun tiloissa 

toimivat vuosiluokat 3-9 ja pienryhmät. Esiopetus ja vuosiluokkien 1-2 opetustilat 

sijaitsevat Toukolassa, kyseiset opetusryhmät eivät mahdu Aleksis Kiven koulun 

nykyisiin tiloihin. Toukolan tilat ovat epätarkoituksenmukaiset pienten lasten kas-

vu- ja oppimisympäristönä, suomenkieliselle esi- ja alkuopetukselle tulisi pyrkiä 

löytämään muita tilaratkaisuja.  

Päivärinteen koulu on suomenkielinen, 1-6 vuosiluokkien, noin 150 oppilaan koulu 

kirkonkylän taajamassa. Koulu on 1-sarjainen eli koulussa on kuusi perusopetus-

ryhmää. Varsinaisia luokkahuoneita koulussa on viisi. Koulun tiloihin kuuluvat kir-

jasto, erityisopetuksen luokka, teknisen työn tila, tekstiilityön opetus toteutetaan 

yhdessä luokkahuoneista, musiikkiluokka, voimistelutila ja ruokala. Ns. puukoulun 

tilat eivät ole käyttökelpoiset ja sen tulevaisuutta tutkitaan. Toimintaa on siirretty 

parakkeihin.  

Suomenkielisen perusopetuksen organisoinnin keskeinen kysymys lähivuosina on 

ratkaista koulujen investoinnit. Koulujen väliaikaiset tilaratkaisut (Päivärinteen 

koulun parakit ja Aleksis Kiven koulun alkuopetus sijoitettuna erillisenä Touko-

laan) edellyttävät palvelujen järjestämisen kokonaissuunnittelua ja päätöksiä in-

vestointien kohdentamisesta. Kunnassa tulee ratkaistavaksi investointien priori-

sointi. Sivistystoimen palveluverkon ja opetuksen järjestämisen näkökulmasta 

tarkoituksenmukaisinta on kehittää nykyisten tiloja käyttöä maksimaaliseen vo-

lyymiin ja mahdollisten laajennusten tullessa ajankohtaiseksi kohdentaa toimet 

kuntakeskukseen. Päivärinteen koulun tilantarveratkaisut tulee sovittaa yhteen 

Aleksis Kiven koulun tilojen mahdollisen laajentamisen kanssa oppilasvirtojen oh-

jaamisen avulla.   

Nykyisillä oppilasmäärätiedoilla suomenkielisen ikäluokan koko laskee 2020-luvun 

alkuvuosina alle 45 oppilaan (nykyään noin 60 oppilasta). Käytännössä tämä tar-

koittaa kahta noin 20 oppilaan opetusryhmällistä. Harkittavaksi tuolloin tulee, on-

ko kahden suomenkielisen koulun ylläpitäminen ja kehittäminen kunnan tahtotila.  

 

Ruotsinkielinen opetus 

Sjundeå svenska skolanin koulukiinteistössä on väljyyttä ja tiloja, jotka ovat vä-

häisessä käytössä. Tiloja on mahdollista varsin pienillä muutoksilla kehittää ns. 

monitiloiksi ja tehdä niistä tulevan opetussuunnitelman edellyttämiä monimuotoi-

sia oppimista tukevia oppimistiloja. Lisäksi koulun tilojen käytön tehostaminen ja 

ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen keskittäminen samaan kiinteis-

töön muodostaisivat lapselle mielekkään kasvua ja oppimista tukevan pysyvän 

ympäristön. Pienet erillään sijaitsevat vuokratiloissa olevat päiväkodit eivät ole 

kokonaisuuden näkökulmasta taloudellisia ja tarkoituksenmukaisia. Kyseiset tilat 

on otettu käyttöön vuosien varrella päivähoidon tarpeen silloisen kasvun myötä ja 

ovat olleet siihen tilanteeseen sopiva ja järkeviä siirtymäajan ratkaisuja. Nyt las-

ten määrän pienentyessä on tarkoituksenmukaista tehostaa pysyvien tilojen käyt-
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töä ja laatia tilojen käytöstä kokonaissuunnitelma, jonka tavoitteena olisi kunnan 

omien tiloja maksimaalinen käyttö. 

Johtopäätökset suomen ja ruotsinkielinen opetus  

Ruotsinkielisen opetuksen tilat ovat nykyisellään riittävät ja jopa väljät. Tilat 

mahdollistavat varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen toimintojen keskittämisen 

Sjundeå svenska skolanin kiinteistöön. 

Suomenkielisen perusopetuksen puolella tulisi ensin kartoittaa, kuinka paljon uu-

den opetussuunnitelman edellyttämillä toimintakulttuurin, oppimisympäristöjen ja 

työtapojen kehittämisellä voitaisi lisätä Aleksis Kiven koulun ja Päivärinteen kou-

lun kokonaispinta-alan hyödyntämistä oppimistiloina. Tätä peilattaisiin Aleksis Ki-

ven koulun mahdolliseen laajentamisvaihtoehtoon. Ts. etsittäisiin parasta ratkai-

sua, millä saataisi sekä Päivärinteen että keskustaajaman väliaikaiset tilaratkaisut 

poistettua ja keskitettyä perusopetus koulurakennusten sisälle. 2020-luvulle siir-

ryttäessä tulee ratkaista pienenevien ikäluokkien perusopetuksen järjestäminen. 

Toimenpide-ehdotukset perusopetuksen palveluverkkoon on kuvattu Taulu-

kossa 15.  

 

Toimenpide-ehdotukset 

Koulu Toimenpide Lisätietoa / 
Muut vaiku-
tukset 

Aleksis Kiven koulu *  Kouluun toteutettaisiin laajennus (suunnittelu 2016 
ja toteutus 2017-2018). 

 Alkuopetus (1-2 lk) siirrettäisiin takaisin pääkoulun 

yhteyteen. 
 Osa Päivärinteen koulun toiminnasta siirrettäisiin 

Aleksis Kiven kouluun. 

Esiopetus Päi-
värinteen kou-

luun, josta osa 

toimintaa siir-
rettäisiin Alek-
sis Kiven kou-
luun. 

Sjundeå svenska sko-

la 

 Keskustan ruotsinkielinen päivähoito siirrettäisiin 
koulun yhteyteen.  

 Koulussa arvioitaisiin tilojen käytön tehostamismah-
dollisuuksia (päivähoidon tilatarve on noin 2-3 luok-
kahuonetta ja henkilöstön sosiaalitilat). 

 Piha-alueen muutostyöt toteutettaisiin päivähoidon 

tarpeisiin. 

 

Päivärinteen koulu 

 Pohjoisen alueen esiopetus keskitettäisiin Päivärin-
teen kouluun.  

 Esiopetuksen edellyttämät rakennustekniset ja tur-
vallisuus toimenpiteet toteutettaisiin kiinteistölle ja 

opetustiloihin. 

Osa Päivärin-
teen koulun 
toiminnasta 
siirrettäisiin 

Aleksis Kiven 

kouluun. 

 

Taulukko 15. Toimenpide-ehdotukset perusopetuksen palveluverkkoon 
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*Aleksis Kiven koulun laajentaminen  

Aleksis Kiven koulun laajentaminen mahdollistaisi keskusta-alueen kehit-

tämisen. Aleksis Kiven koulua on mahdollista laajentaa, rakennusoikeutta on jäl-

jellä 1590 neliötä, tämän sisällä pystyttäisiin ratkaisemaan opetuksen tarpeet. Ts. 

laajentamalla Aleksis Kiven koulusta saataisiin tarvittavat tilat 1.-9. luokille. Alek-

sis Kiven koulun laajentaminen mahdollistaisi myös esim. sen että osa Päivärin-

teen koulun toiminnasta siirretään Aleksis Kiven kouluun. 

Mikäli pidemmällä aikavälillä koulun yhteyteen haluttaisiin kunnan kirjasto, nuori-

sotilat tai muuta mahdollista toimintaa, tämä vaatii kaavoitusta. Koulun laajennus 

voitaisiin toteuttaa vaiheistettuna siten, että laajennus aloitettaisiin opetustiloista 

ja edettäisiin nuoriso- ja kirjastotilojen suunnitteluun ja toteuttamiseen.  

Aleksis Kiven koulun laajennuksesta, investoinneista ja kustannuksista tehtäisiin 

hankesuunnitelma. Suunnittelurahan Aleksis Kiven koulun laajennukseen Siuntio 

varaisi vuodelle 2016. Suunnitelmassa selvitetään, miten toiminnot voidaan sijoit-

taa eri tiloihin nykyistä tehokkaammin ja toimintoja paremmin palvelevasti. Sekä 

AKK:n että Päivärinteen tilat käydään läpi ja ensin laaditaan nykyisestä tilankäy-

töstä selvitys. Tämän jälkeen arvioidaan tilojen toimivuus tulevan opetussuunni-

telman edellytysten näkökulmasta ja ryhdytään suunnittelemaan, miten nykyistä 

tilankäyttöä voidaan tehostaa ja mikä on lisätilan todellinen tarve.  

 

AKK:n laajennusta suunnitellessa otettaisiin huomioon oppimisympäristöjen eri 

ulottuvuudet ja opetussuunnitelman edellyttämät työtapojen ja toimintakulttuurin 

edellyttämät muutokset. Toimintakulttuurin kehittäminen mahdollistaa koulun 

kaikkien tilojen tehokkaamman hyödyntämisen. Aleksis Kiven koulun luku-

vuosioppaassa 2015-2016 on kuvattu tätä seuraavasti: ”Uusi OPS ei enää kerro 

niinkään ”mitä” vaan ”miten”. Oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii vuorovai-

kutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten, yhteisöjen ja oppi-

misympäristöjen kanssa. Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja innovatii-

vinen toiminta edistävät oppimista ja oman osaamisen kehittämistä. Oppimisessa 

pyritään ymmärtämään kokonaisuuksia. Tämä tuo muutoksia koulun toimintakult-

tuuriin. Opitaan oppiainerajojen yli kokonaisuuksia, tehdään yhteistyötä oppiai-

neiden välillä. Oppimisympäristö voi olla luokka, iPad, metsä, kirjasto, yritys, kou-

lun käytävä, mikä tahansa.” 

 

6.3 Kirjasto 

Tila on entinen päivittäistavarakauppa, joka on vuokrattu kunnan kirjastotoimin-

taa varten kesällä 2009. Tiloihin on tehty vast’ikään remontti, joten on suunnitel-

missa, että kiinteistö tulee pysymään seuraavat vuodet kunnan toiminnoissa.  

Rakennus on puurakenteinen ja se lämpiää sähköllä. Se on kallis ylläpidettävä ja 

rakenteeltaan vaatimaton. Kiinteistö on kesällä kuuma ja talvella kylmä.   

Kirjaston vuokra on noin 4 500 euroa/kk. Vuokraan ei sisälly sähköä, jätehuoltoa, 

veden käyttöä eikä sisä- ja ulkoalueiden hoitoa. Kirjaston käytössä on 700 neliötä 

1 038 neliöstä. 

Kirjaston toiminnan tunnusluvut ovat huonot vertailussa muiden kuntien kanssa. 

Vain 21 %:lla siuntiolaisista on kirjastokortti. Kokonaislainaus on hyvin alhainen. 

Kirjoja on, mutta niitä ei lainata. Musiikkiäänitteiden tilanne on hieman parempi. 

Kirjastossa on keskimäärin 18 kävijää aukiolotuntia kohden kun muualla Uudella-
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maalla määrä on noin 50 henkeä. Tunnuslukuja voi tulkita siten, että kirjasto ei 

jostain syystä ole siuntiolaisista houkutteleva. 

Kirjastorakennukseen liittyy myös Walkers kahvila, kts. kohta 6.4. Walkers kahvi-

laan on saatu EU-rahaa, rahoitusehtojen vuoksi Walkersin toiminta tulee säilyä 

1.6.2019 saakka. 

Toimenpide-ehdotukset 

Lyhyellä aikavälillä Kirjaston toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja toiminnan 

muuttaminen on budjetoitu ja aloitetaan. Rakennuksessa on reilusti tilaa, kirjasto 

voisi toimia osassa nykyistä kirjastotaloa.  

Kirjaston toiminta ja valikoimat laitettaisi kuntoon, jotta kirjasto olisi houkuttele-

vampi. Erityisesti keskityttäisi asiakkaina lapsiin ja nuoriin, jotta he voivat käyttää 

kirjaston valikoimaan koulutöissään sekä vapaa-aikanaan. Nuorisotoiminta keski-

tettäisiin Walker’s kahvilan yhteyteen, kts. kohta 6.4. 

Pitkällä aikavälillä Nykyään kirjasto toimii yksittäisessä vuokratilassa sijainnil-

taan hieman syrjässä. Kirjaston tulisi sijaita keskeisellä paikalla eli siellä missä 

ihmiset muutenkin ovat. Tulevaisuuden kirjaston tulee olla muunneltavissa moni-

käyttötiloiksi ja vastata digitalisaation haasteisiin. 

Kirjaston tulevaisuutta olisi hyvä suunnitella myös pidemmällä aikavälillä. Inves-

tointiprosessi käynnistettäisiin tarveselvityksellä siten, että johtopäätöksiä voi ve-

tää hyvissä ajoin ennen 1.6.2019 joka on aikaisin ajankohta kun kirjaston nykyi-

sestä vuokrarakennuksesta voidaan luopua niin haluttaessa. 

 

6.4 Nuorisotilat 

Siuntion kunnan nuorisotila sijaitsee pallohallin päädyssä urheilukentän lähel-

lä. Liikuntahallissa on hallitila, judosali ja varastoja. Liikuntahallin käyttöaste on 

hyvä ja hallissa on käyttöä aamusta iltaan. Aleksis Kiven koulun liikuntasali on mi-

toituksiltaan lähinnä lasten käyttöön soveltuva liikuntatila. Liikuntahallin kunto on 

huono, se on pudonnut kuntoluokkaan 2.  

Tämän selvityksen toimeksianto ei sisällä kannanottoa kunnan palloiluhallin tilaan 

eikä tulevaisuuteen. Todettakoon kuitenkin, että palloiluhallin viereen valmistuu 

yksityisomisteinen monitoimihalli vuoden 2016 ensimmäisen neljänneksen aikana.  

Liikuntahallin päädyssä oleva nuorisotila muodostuu yhdestä isosta oleskelutilas-

ta, pelihuoneesta, keittiöstä ja varastosta. Tilat ovat suhteellisen huonokuntoiset, 

mutta sinänsä ylläpitokorjauksella niitä pystyy pitämään kunnossa vaikka pit-

käänkin. Tila oli alun perin ollut urheilutalon kahvio. Kunnan saaman palautteen 

perusteella voi todeta, että tila on nuorisotilana huono ja eikä ole viihtyisä. Toi-

saalta tilalla on oma kävijäkuntansa (noin 40 henkeä).  

Walkers kahvila on Aseman Lapset ry:n kanssa ylläpidettävä kirjastorakennuk-

sessa sijaitseva nuorisokahvila, joka on auki vain perjantaisin. Kahvilassa käy 50-

70 nuorta. Kahvilan tilat ovat kunnan vuokrattavien tilojen listalla. Vuokraajia ja 

muuta kuin nuorisokahvila käyttöä on ollut vähän. Suunnitelmissa on nyt kuiten-

kin perhekahvilatoimintaa kaksi kertaa 3 h viikossa. Joka tapauksessa käyttöaste 

on pieni suhteessa siihen, että kunta maksaa vuokraa tilasta joka päivältä. 
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Kahvilassa on 120 neliötä ja muodostuu pöytäryhmistä, esiintymislavasta, biljar-

dipöydästä jne. Lisäksi tiloihin kuuluu 12 neliön toimistohuone ja 13 neliön varas-

to. Tiloihin tehtiin muutama vuosi sitten yli 100 000 euron remontti ja saatu ra-

hoitus estää toiminnan muuttamisen esim. eskaritilaksi. Kirjasto voisi jatkossa 

toimia sen sijaan nuorison palvelujen keskittymänä. 

Toimenpide-ehdotukset 

Lyhyellä aikavälillä Nuorisotilatoiminta keskitettäisiin Walkersiin. Walkers toimii 

vain kerran viikossa, joten tila on muina päivinä käytettävissä muuhun nuorisoti-

latoimintaan. Walkers kahvilan lisäksi voitaisiin kehittää esimerkiksi Aleksis Kiven 

koulun aulatiloja ja pohtia tilojen iltakäyttöä. Tämä liitettäisiin osaksi Aleksis Ki-

ven koulun laajentamisen suunnittelua. 

Pitkällä aikavälillä Kirjastorakennuksen (kts. kohta 6.3.) mahdollisesti poistues-

sa käytöstä nuorisotoimen tilat ja toimintamuodot suunnitellaan vastaamaan tule-

vaa tarvetta. Investointiprosessi käynnistettäisiin tarveselvityksellä mahdollisim-

man pian. 

 

6.5 Etsivä nuorisotyö 

Etsivä nuorisotyö on tällä hetkellä sijoitettu omaan tilaan, asuntoon, joka sijaitsee 

osoitteessa Flemingintie 1 B. Se on vanha 70-luvulla rakennettu omakotitalo. 

Työntekijöitä on 2 ja valtionrahoitus kattaa heidän palkkakulunsa. Flemingintiellä 

on edullinen vuokra, n. 5 000 euroa/vuosi. Tila on ns. matalan kynnyksen tilana 

hyvä, koska esim. etsivällä nuorisotyöllä on eri käyttäjäkunta kuin nuorisotiloissa. 

Omakotitalo on kuitenkin erittäin huonossa kunnossa ja on kaavassa määrätty 

purettavaksi uuden rakennuksen tieltä. Tilasta on luovuttava pikaisesti.  

Valtakunnallisesti syrjäytymisen ehkäisyssä on siirrytty kohti suuntausta, jota voi-

si kutsua ”kohtaamoksi”. Tällä tarkoitetaan yhden luukun periaatetta ja visiona 

on, että etsivät nuorisotyöntekijä voisi nuoren osalta olla tämä ”luukku”, jonka 

kautta eri palvelut aukeavat. Toisaalta etsivälle nuorisotyölle yhteistyö soten 

kanssa on tärkeää erityisesti, kun kyse on lastensuojelun tarpeista. ”Kohtaamos-

sa” voisi olla myös etäpalveluja, kuten TE-toimiston palveluja tms. (tai käydä pai-

kan päällä silloin tällöin). Tällaista mahdollisuutta ei tämän työn yhteydessä tullut 

esille.  

Kunnantalo ei ole mahdollinen paikka etsivälle nuorisotyölle, asiakkaiden kannalta 

paikan tulee olla ”matalan kynnyksen paikka”, kuten tavallinen asunto tai paikka, 

jossa nuoriso käy muutenkin. 

Toimenpide-ehdotukset 

Lyhyellä aikavälillä Kirjaston kehittäminen niin, että varsinaista kirjastotilaa 

pienennettäisiin, ja siitä tulisi lasten ja nuorten monitoimi- ja kulttuuritila. Kirjas-

tolla on rakennuksessa paljon tilaa, puolet voisi irrottaa muuhun käyttöön. Etsivä 

nuorisotyö voisi muuttaa kirjaston tiloihin mahdollisimman pikaisesti, muutoksen 

suunnittelu käynnistettäisiin välittömästi. 

Toinen vaihtoehto etsivälle nuorisotyölle voi olla normaali asunto. Kunnan omia 

rivitalo-osakkeita vapautuu, yleensä 1-2 per vuosi. Jos syksyn aikana tällainen 

vapautuisi, toiminnan sijoittamista sinne voi harkita. Ykkösvaihtoehto on kuitenkin 

kirjastorakennukseen sijoittuminen.   
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6.6  Työpajatoiminta 

Työpajatoiminta on siirtynyt uusiin toimitiloihin Veturiin. Veturin varikon suuresta 

tilasta sivistystoimen käytössä on noin 100 neliötä, loput teknisen toimen käytös-

sä. Valtio tukee työpajatoimintaa ja työpajaan on palkattu sivistysosaston toimes-

ta kaksi työntekijää. Työpajatoiminta on kuntouttavaa työtoimintaa ja siihen osal-

listuu muitakin henkilöitä kuin nuoria. Toiminta on yhteistä perusturvan kanssa ja 

suunnitelmissa on, että hallintokunnat yhdessä palkkaisivat koordinoivan henki-

lön, joka tekisi yhteistyötä mm. etsivän nuorisotyön kanssa. Henkilö voi sijoittua 

sivistystoimeen tai perusturvaan. 

Veturi ei ole tilojen puolesta ns. unelmaratkaisu. Itse rakennus on suhteellisen 

huonokuntoinen, ja mm. asiakkaiden ja henkilökunnan wc on yhteinen ja sinne 

kuljetaan henkilökunnan toimiston kautta. Siksi tuleekin pohdittavaksi, miten 

nuorisotoimi voisi hyödyntää toiminnassaan kunnan muita tiloja ja esimerkiksi 

koulujen tiloja. Samoin tulee pohtia yhteisiä tiloja kirjaston kanssa. Varteenotet-

tava vaihtoehto on Svenska skolanin nyt vajaassa käytössä olevien teknisen työn 

tilojen hyödyntäminen iltapäivisin ja kesäisin. 

Toimenpide-ehdotukset 

Lyhyellä aikavälillä Työpajatoiminta on vasta aloittanut Veturissa ja tila sopii 

siihen. Toimintaa voi tukea tarvittaessa myös muilla kunnan tiloilla, mm. koulujen 

teknisen työn tilat ovat vajaakäytöllä.  

Pitkällä aikavälillä Pitkällä aikavälillä Veturin huonokuntoisuuden vuoksi työpa-

jatoiminta ei voi sijaita kyseisissä tiloissa loputtomiin. Rakennus sijaitsee kaavan 

alla eli rakennukset tullaan purkamaan tulevaisuudessa. Toisaalta koko työpaja-

toiminta on riippuvaista kansallisista sosiaalipoliittisista linjauksista sekä kuntout-

tavan työtoiminnan luonteesta. Tällä hetkellä toimintaa tehdään kunnissa, tulevai-

suudessa painopiste voi olla aivan eri. Sote-ratkaisu voi osaltaan tuoda muutoksia 

ja mahdollisuuksia asiaan. 
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7 Johtopäätökset sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko 

Sosiaali- ja terveystoimen palveluverkko vastaa nykyisellään tarvetta ja on kun-

noltaan toimiva. Terveyskeskus on vanha, mutta toimiva ja tiloiltaan sopiva. Tällä 

hetkellä hammashuollossa on riittävästi tilaa, mutta jos tulee muutoksia, esim. 

Kelan myöntämät korvaukset yksityisestä palveluksesta, niin silloin voi olla että 

asiakkaat käyttävät kunnan palveluja enemmän. Tämä on myös riippuvainen so-

te-uudistuksesta. Perhetyölle tulee määritellä tilat, mutta ne ratkaistaan jo lähi-

viikkoina. Täten sosiaali- ja terveystoimen osalta sovittiin tässä työssä keskityttä-

väksi tehostetun palveluasumisen tulevan tarpeen arviointiin.  

Taulukosta 16 käy ilmi, että nykyään kunnassa asumispalveluja tuotetaan Villa 

Charlotassa sekä Azaleassa, ja lisäksi vuodeosasto toimii puskurina. 

 

 Asiakaspaikkoja Huomioitavaa 

Villa Char-

lotta 

13 Tilana ei paras mahdol-

linen, liian suuri kiin-

teistö, vanhuksilla ei 

omia wc:ita jne. 

Sisäilmaongelmia rat-

kotaan. 

Azalea 8 Hyvät tilat ja soveltu-

vat asumispalveluihin 

Vuodeosasto Yhteensä paikkoja 20. Välillä 

vain 10-15 paikkaa täynnä. 

Paikkoja myydään myös Inkool-

le ja Lohjalle. 

Toimii puskurina asumispalve-

luille silloin kuin asumispalvelu-

paikoista puutetta tai asukkaan 

kunto vaatii osastohoitoa. 

 

 

Taulukko 16. Asumispalvelujen nykyiset tilat ja asiakasmäärät 

 

Ikäihmisten asumispalvelujen asiakasmäärät ovat pysyneet viime vuodet samana. 

Itse asumispalvelupaikkoja on hieman liian vähän, asumispalvelupaikkoja tarvi-

taan jatkossa lisää. 

Ikäihmisten asumispalvelun tarpeeseen vaikuttaa suuresti kotihoidon mahdolli-

suus pitää ikäihmiset mahdollisimman pitkään kotonaan. Kotihoito toimii Siuntios-

sa hyvin ja ensi vuonna aloittaa myös kotisairaalatoiminta. Kotihoidon asiakkaat 

eivät ole niinkään lisääntyneet, mutta käyntimäärät/asiakas ovat lisääntyneet. 

Tämä voi olla merkki siitä, että myös asumispalvelujen tarve jatkossa kasvaa. 

Samoin ikäihmisten määrän kasvu jatkossa edellyttää asumispalvelumahdolli-

suuksia. Kasvu ei tule olemaan kovin suurta, mutta kuitenkin sen suuruista, että 

10 vuoden säteellä tulee olla käytössä vähintään 10 paikkaa enemmän ja asumis-

palvelujen kokonaisuus tulee ratkaista ajanmukaisin tiloin.  

Senioriasumiseen tulee olla jatkossa enemmän vaihtoehtoja. Kotihoidon pitkät 

etäisyydet tuovat mukanaan kustannuksia, kustannuksia voidaan pienentää se-

niorikylämäisellä asumisella.  
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Mielenterveys- ja päihdeasiakkaille asumispalveluja ostetaan ulkopuoliselta palve-

luntuottajalta tällä hetkellä n. 3 paikkaa. Myös näiden asumispalvelujen tilannetta 

tulevaisuudessa tulee suunnitella, onko järkevintä jatkaa ostoa ulkopuolelta. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Lyhyellä aikavälillä Tällä hetkellä asumispalvelut ovat riittävät. Vuodeosaston 

paikkoja käytetään niille asiakkaille joilla on suuri hoidontarve ja hoitoisuus on 

hyvin vastaava. Näin vapautuu asumispalvelupaikkoja ja voidaan välttää ostopal-

veluja. Vahvaan kotihoitoon panostetaan. Myös SOTE-uudistus ja seniorikylän 

suunnittelu vaikuttavat asumispalvelujen tulevaisuuteen. 

Pitkällä aikavälillä Vuonna 2021 - 2025 Siuntioon valmistuisi ajanmukainen 

asumispalveluyksikkö. Siinä olisi noin 30-40 paikkaa eli nykyisistä Azaleasta ja 

Charlotasta luovuttaisiin, sillä suuremmassa yksikössä resurssit olisivat tehok-

kaammassa käytössä.  

Kun yksikön tarve tullaan tulevina vuosina ratkaisemaan ja suunnittelu aloitta-

maan, siinä vaiheessa on hyödyllistä tarkistaa lasten määrän kehitys. Mikäli lasten 

määrä osoittautuisikin kasvavaksi, voi palveluverkkoa ratkaista yhdessä perustur-

van ja sivistystoimen kesken. Nykyään monissa kunnissa on rakennettu vanhus-

ten asumispalvelujen yhteyteen myös tiloja päivähoidolle ja nämä ratkaisut ovat 

olleet erittäin toimivia kaikkien osapuolten näkökulmasta. 

  



FCG KONSULTOINTI OY Siuntion kunnan palvelu-
verkkoselvitys 

 24 (41) 

    
16.10.2015    
    

 

 

 

8 Johtopäätökset teknisen toimen palveluverkko 

8.1 Teknisen toimen hallinto 

 

Teknisen toimen palveluverkko vastaa nykyisellään tarvetta, mutta hallinnon osal-

ta poismuutto Suitiasta on ajankohtainen. Tärkeintä toiminnan ja liikkumisen 

kannalta olisi olla lähellä asiakkaita ja muuta kunnan hallintoa kuntakeskuksessa. 

Kunnantalon tilankäyttöä on selvitetty elo-syyskuussa 2015 ja päädytty alusta-

vasti siihen, että teknisen osaston Suitiassa työskentelevä henkilöstö siirtyisi kun-

nantalolle, kts. kohta 9. Vuokrasopimuksen loppumisen jälkeen kunnalle syntyvä 

säästö olisi 26 400 euroa /vuosi.  

 

Kunta-asunnoilta on vuokrattu 3 h + k (Koulutie 1), jossa pitää työpistettään 4 

henkilöä. Näiden henkilöiden työpisteenä toimii on jatkossakin nykyinen tila, ts. 

sen vuokrakuluihin ei tule muutoksia. 

 

Siuntion ja Inkoon teknisen toimen yhteistyömahdollisuudet selvitetään. Molem-

milla on haasteita kevyen organisaation kanssa, jota yhteisten resurssien käyttö 

ratkaisisi. Meneillään on myös valtakunnallinen hanke luopua kunnallisesta raken-

nustarkastuksesta vuonna 2017 ja siirtyä alueelliseen rakennustarkastusorgani-

saatioon. 

 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Lyhyellä aikavälillä Alustavasti on suunniteltu, että teknisen osaston Suitiassa 

työskentelevä henkilöstö siirtyisi kunnantalolle. Kunta-asunnoilta vuokrattu työtila 

pidetään jatkossakin.  

Lisäksi Siuntion ja Inkoon teknisen toimen yhteistyömahdollisuudet selvitetään.  

 

8.2 Muut teknisen toimen tilat 

Störsvikissä sijaitsee käytöstä poistettu jäteveden puhdistamo. Altaat toimivat va-

roaltaina, lisäksi on huonetiloja joita käytetään tällä hetkellä vesilaitoksen varas-

tona. Tarpeiden muuttuessa voi huoneiden ja koko rakennuksen käyttöä muuttaa. 

Teknisen toimen varikko sijaitsee Veturissa. Neliöitä on 586 yhteensä, joista osa 

teknisellä toimella osa nuorisotoimella. Tilat ovat käyttötarkoitukseensa toimivat 

ja riittävän kuntoiset, ja niiden sijainti on hyvä. Tarvetta muutokselle ei ole lyhy-

ellä aikavälillä. 

Pidemmällä aikavälillä Veturin alueelle on suunniteltu rakennettavaksi Siuntion 

sydämen asuntoalue. Tässä yhteydessä tulee suunniteltavaksi uusien tilojen saan-

ti, mutta tämän tyyppisiä tiloja teknisen toimen tarpeisiin kyllä löytyy. Siuntion 

sydän voi toteutua tältä osin ajanjaksolla 5-10 vuotta, mutta tämän hetken Y-

junan lakkautussuunnitelmat vaikuttavat asiaan suuresti.  
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9 Johtopäätökset kunnantalo 

Hallinnon palveluverkon eli kunnantalon tilojen osalta tarkasteltiin tilojen väljyys 

ja optimaalinen käyttö.   

Kunnantalolla on noin viisi kappaletta isohkoja huoneita, jotka ovat tällä hetkellä 

yhden hengen käytössä, mutta niihin mahtuisi työskentelemään kaksi henkeä. 

Väliseinän kaatamalla jommankumman käsiarkiston ja viereisen huoneen väliltä 

saisi 3 hengen huoneen. 2.krs:sen pieni kokoushuone on kokouskäytössä, sen 

käyttö on vähäistä. Muutama ulkopuolinen on käynyt siinä silloin tällöin (toinen 

noin 3 kertaa vuodessa, toinen noin kahden viikon välein puoli päivää), mutta he 

ovat nykyään työskennelleet kahviossa. Kokoushuone voi jatkossa toimia sellaise-

naan tai kalustamalla kokoushuoneen mobiilipisteiksi voisi se olla käytettävissä 

henkilöillä, jotka eivät ole jatkuvasti työpaikalla ja se toimisi myös ulkopuolisten 

tahojen työskentelytilana. 

Tilankäyttöä tehostamalla nykyään Suitiassa työskentelevä teknisen toimen hal-

linto voisi mahtua Siuntion kunnantalolle, kts. kohta 8. Muutoksissa kalustukset 

yms. tulee suunnitella ja niiden on oltava soveltuvia eli muutos aiheuttaa kerta-

luonteisia kalustehankintoja. Luonnollisesti oman huoneen tarve ja huoneen koko 

riippuu työtehtävistä, asiakaskäynnit ja –neuvonta (sisäinen ja ulkoinen), puhelin-

työ sekä turvallisuusnäkökulmat (sosiaalipalvelut) on huomioitava. Osa kunnanta-

lon henkilöstöstä ei tee täyttä viikkoa, mutta on koko huone käytössä. Myös va-

kanssimuutokset huomioon ottaen joitain huoneita voi tyhjentyä. 

Mobiilivaihteen käyttöönotto olisi hyödyllinen eli terveyskeskuksen puhelinvaih-

teen kautta voitaisi hoitaa koko puhelinliikenne. Puheluista vapautuvaa työaikaa 

voi kohdistaa jatkossa asiakkaille ja arkistointiin. Asiakaspalvelupiste on jatkossa-

kin hyvä olla, joko nykyisellään kunnantalon aulassa tai esim. kirjastossa. 

Myös tuleva sote-uudistus voi ajan myötä tuoda muutoksia kunnantalon tilankäyt-

töön sillä laajempiin sote alueisiin mentäessä perusturvan hallinnon sijainnin osal-

ta voi tulla muutoksia. Samoin kunnantalon kokonaisuutta tulee tarkastella myös 

nykyisen sivistysosaston tilojen näkökulmasta sillä leasing-sopimus loppuu vuon-

na 2018, ts. päätettäväksi tulee jatketaanko leasingsopimusta. 

Toimenpide-ehdotukset 

 

Lyhyellä aikavälillä Siuntio suunnittelisi kunnantalon tilojen tehokkaamman 

käytön ja toteuttaisi muutokset.  
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10 Yhteenveto 

Palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli tuoda näkemyksiä tilojen käytön tehos-

tamiselle.  

 

Kunnan järjestämien palvelujen tilojen käyttö jakautuu nykyään epätasaisesti. 

Osa toiminnoista järjestetään ylimitoitetuissa tiloissa ja osa tiloista ei riitä nykyi-

selle toiminnalle. 

 

Palveluverkkoselvityksen yleiset johtopäätökset 

 

Kunnan omia tiloja pystyttäisiin käyttämään nykyistä tehokkaammin. 

 

Osasta vuokra- ja leasing –tiloja pystyttäisiin luopumaan, jolloin kuukausittaisia 

vuokra- ja leasing -kuluja poistuisi, kts. taulukko 18A. Samalla palvelutuotannon 

näkökulmasta osittain epätarkoituksenmukaiset tilat poistuvat.  

 

Vuokratiloista siirtyminen kunnan omiin tiloihin vaatisi osittain muutostöitä ja/tai 

uusia kalusteita ja tämä toisi kertaluonteisia kustannuksia, kts. taulukko 18B.  

 

Tässä raportissa tarkastelulähtökohtana ovat olleet tilat ja rakennukset, hyötyjä 

muutoksista tulee myös toiminnan kautta eli muutokset tuovat mukanaan ny-

kyistä paremmat mahdollisuudet palvelujen kehittämiseen 

 henkilöstöresursseja pystytään käyttämään nykyistä optimaalisemmin 

päivähoidossa 

 esiopetuksen ja perusopetuksen osalta muutoksilla on laadullisia vaiku-

tuksia, ts. voidaan tarjota oppilaille parempia ja yksilöllisempiä ratkaisuja  

 muutokset mahdollistavat uuden opetussuunnitelman mukaista tilojen 

monipuolisempaa hyödyntämistä 

 kunnantalon ja kirjaston/nuorisotoimen osalta muutoksilla saadaan asi-

akkaille monipuolisempia palveluja keskitetymmistä yksiköistä 

 

Palveluverkkoselvityksen palvelu- ja rakennuskohtaiset johtopäätökset  

 

Päivähoito ja esiopetus 
suomenkielinen 

Lyhyt aikaväli 

Jukola Tilojen käyttöä voidaan tehostaa. 
Jukolaan keskitettäisiin suomenkielinen esiopetus. 

Toukola Toukolan tilat ovat epätarkoituksenmukaiset pienten lasten kasvu- 
ja oppimisympäristönä. 
Tiloille ei nykymuodossaan ole kunnalla soveltuvaa käyttöä, tilojen 

mahdollinen tuleva käyttö selvitetään erikseen. 
Esiopetus siirrettäisiin Jukolan päiväkotiin. 

Alkuopetuksen (1-2 luokat) ryhmät siirrettäisiin Aleksis Kiven kou-
luun. 

Tyyskylä Esiopetus siirrettäisiin Päivärinteen kouluun. 
Pohjoisen alueen päivähoito keskitettäisiin kokonaisuudessaan 
Tyyskylän päiväkotiin. Suomenkielinen päiväkotitoiminta jatkuisi tä-
ten laajempana. (Ruotsinkielinen päivähoito Tyyskylän osalta, kts. 
seuraava taulukko). 
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Störsvik 
(leasing) 

Nykyiset tilat ovat kuluneet. 
Palvelu jatkuisi alueella, mutta yksityinen päiväkoti olisi jatkossa 
parempi ratkaisu kuin kunnallinen.  
Kiinteistöä/tonttia tarjottaisiin yksityiselle päivähoidon palvelutuot-
tajalle; tavoitteena 80-100 -paikkainen yksityinen päiväkoti, johon 
Störsvikissä asuvien lisäksi käyttäisivät myös muualla Siuntiossa 

asuvat ja pääkaupunkiseudulla työssäkäyvät. 
Kunnallista päivähoitoa haluavat siirrettäisiin Jukolaan. 

Päivähoito ja esiopetus 
ruotsinkielinen 

Lyhyt aikaväli 

Trolldalen 
(vuokra) 

Tiloista luovuttaisiin, sillä Trolldalenin sijaintipaikka ja tilat ovat epä-
tarkoituksenmukaiset pienten lasten kasvu- ja oppimisympäristönä 
ja vuokra on kallis.  

Toiminta siirrettäisiin Sjundeå Svenska skolanin tiloihin. 

Lilla-Lotta 
(leasing) 

Tiloista luovuttaisiin leasing-jakson loppuessa, sillä Lilla-Lotan tilat 
eivät ole optimaaliset päiväkotitoimintaan.  
Toiminta siirrettäisiin Sjundeå Svenska skolanin tiloihin. 

Bullerby 

(vuokra) 

Tiloista luovuttaisiin, sillä Bullerby sijaitsee muusta toiminnasta eril-

lään ulkopuoliselta taholta vuokratuissa tiloissa ja on siten toimin-
naltaan haavoittuvainen.   
Päivähoidon järjestäminen edellyttää muihin yksiköihin verrattuna 
suuremman henkilöstömäärän. Tilat eivät tue perhepäivähoidon ja 
päiväkodin yhteistyön kehittämistä ja erilaisten tukipalveluiden 
(mm. moniammatillinen yhteistyö) järjestäminen edellyttää ylimää-
räisiä resursseja. 

Päivähoito siirrettäisiin Tyyskylän päiväkotiin. 

Tyyskylä Tyyskylän kiinteistöön sijoitettaisiin ruotsinkielisille nykyisen kokoi-

nen päivähoitoryhmä. 

Svenska förskolan Sijoitettaisiin päivähoitoa nykyisen esiopetuksen lisäksi.  
Piha-alueen muutostyöt päivähoidon ja esiopetuksen tarpeisiin. 

Koulut Lyhyt aikaväli 

Aleksis kiven koulu Kouluun toteutettaisiin laajennus (suunnittelu 2016 ja toteutus 

2017-2018). 
Alkuopetus (1-2 lk) siirrettäisiin takaisin pääkoulun yhteyteen. 
Osa Päivärinteen koulun toiminnasta siirrettäisiin Aleksis Kiven kou-
luun. 

Sjundeå svenska skola Keskustan ruotsinkielinen päivähoito siirrettäisiin koulun yhteyteen.  
Koulussa arvioitaisiin tilojen käytön tehostamismahdollisuuksia 
(päivähoidon tilatarve on noin 2-3 luokkahuonetta ja henkilöstön 

sosiaalitilat). 

Piha-alueen muutostyöt toteutettaisiin päivähoidon tarpeisiin. 

Päivärin- 
teen koulu 

Pohjoisen alueen esiopetus keskitettäisiin Päivärinteen kouluun.  
Esiopetuksen edellyttämät rakennustekniset ja turvallisuus toimen-
piteet toteutettaisiin kiinteistölle ja opetustiloihin. 
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Kirjastorakennus (kirjasto, nuorisotilat 
ja etsivä nuorisotyö) lyhyt aikaväli 

Kirjastorakennus (kirjasto, nuorisotilat ja et-
sivä nuorisotyö) pitkä aikaväli 

Kirjaston toiminnan kehittäminen, suunnit-
telu ja toiminnan muuttaminen on budjetoi-

tu ja aloitetaan. Rakennuksessa on reilusti 
tilaa, kirjasto voi toimia osassa nykyistä kir-
jastotaloa.  
 
Nuorisotoiminta keskitettäisiin kirjastora-
kennukseen Walker’s kahvilan yhteyteen, 
ts. palloiluhallilla ei jatkossa olisi enää nuo-

risotilaa. 
 
Walkers kahvilan lisäksi voitaisiin kehittää 

esimerkiksi Aleksis Kiven koulun aulatiloja 
ja pohtia tilojen iltakäyttöä. Tämä liitettäi-
siin osaksi Aleksis Kiven koulun laajentami-

sen suunnittelua. 
 
Myös etsivä nuorisotyö sijoitettaisiin kirjas-
torakennukseen. 

Nykyään kirjasto toimii yksittäisessä vuokratilassa 
sijainniltaan hieman syrjässä. Kirjaston tulisi sijaita 

keskeisellä paikalla eli siellä missä ihmiset muu-
tenkin ovat. Tulevaisuuden kirjaston tulee olla 
muunneltavissa monikäyttötiloiksi ja vastata digi-
talisaation haasteisiin. 
 
Kirjaston tulevaisuutta olisi hyvä suunnitella myös 
pidemmällä aikavälillä. Investointiprosessi käynnis-

tettäisiin tarveselvityksellä siten, että johtopäätök-
siä voi vetää hyvissä ajoin ennen 1.6.2019 joka on 
aikaisin ajankohta kun kirjaston nykyisestä vuok-

rarakennuksesta voidaan luopua niin haluttaessa. 
 
Kirjastorakennuksen mahdollisesti poistuessa käy-

töstä nuorisotoimen tilat ja toimintamuodot suun-
nitellaan vastaamaan tulevaa tarvetta.  
 

Työpajatoiminta lyhyt aikaväli Työpajatoiminta pitkä aikaväli 

Työpajatoiminta on vasta aloittanut Vetu-
rissa ja tila sopii siihen.  
 
Toimintaa voi tukea tarvittaessa myös muil-
la kunnan tiloilla, mm. koulujen teknisen 

työn tilat ovat vajaakäytöllä.  

 
 

Veturin huonokuntoisuuden vuoksi työpajatoiminta 
ei voi sijaita kyseisissä tiloissa loputtomiin. Raken-
nus sijaitsee kaavan alla eli rakennukset tullaan 
purkamaan tulevaisuudessa. Toisaalta koko työpa-
jatoiminta on riippuvaista kansallisista sosiaalipo-

liittisista linjauksista sekä kuntouttavan työtoimin-

nan luonteesta. Tällä hetkellä toimintaa tehdään 
kunnissa, tulevaisuudessa painopiste voi olla aivan 
eri. Sote-uudistus voi osaltaan tuoda muutoksia ja 
mahdollisuuksia asiaan. 

 Palveluasuminen lyhyt aikaväli Palveluasuminen pitkä aikaväli 

Tällä hetkellä asumispalvelut ovat riittävät. 
Vuodeosaston paikkoja käytetään niille asi-

akkaille joilla on suuri hoidontarve ja hoitoi-
suus on hyvin vastaava. Näin vapautuu 
asumispalvelupaikkoja ja voidaan välttää 
ostopalveluja. Vahvaan kotihoitoon panos-
tetaan. Myös SOTE-uudistus ja seniorikylän 
suunnittelu vaikuttavat asumispalvelujen 
tulevaisuuteen. 

Vuonna 2021 - 2025 Siuntioon valmistuisi ajanmu-
kainen asumispalveluyksikkö. Siinä olisi noin 30-40 

paikkaa eli nykyisistä Azaleasta ja Charlotasta luo-
vuttaisiin, sillä suuremmassa yksikössä resurssit 
ovat tehokkaammassa käytössä. 

Kunnantalo ml. teknisen toimen hallinto lyhyt aikaväli 

Siuntio suunnittelisi kunnantalon tilojen tehokkaamman käytön ja toteuttaisi muutokset. Alusta-

vasti on suunniteltu, että teknisen osaston Suitiassa työskentelevä henkilöstö siirtyisi kunnantalol-
le. Kunta-asunnoilta vuokrattu työtila pidetään jatkossakin.  
Lisäksi Siuntion ja Inkoon teknisen toimen yhteistyömahdollisuudet selvitetään. 

 

    Taulukko 17. Näkemykset palveluverkon kehittämisestä palvelu- ja rakennuskohtaisesti.  
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Palveluverkkoselvityksen johtopäätökset kulujen (vuokra/leasing) poistumisen sekä 

investointien tarpeen näkökulmasta 

 

Seuraavassa on arvioitu muutosten kustannusvaikutuksia vuokrien/ leasingmaksujen/ 

vastikkeiden (Taulukko 18 A) ja investointitarpeiden (Taulukko 18 B) näkökulmasta. 

 

Kohde Kuluja (vuokrat/leasing-

maksut) poistuu pysyvästi 

Aikataulu aikai-

sintaan 

A Trolldalen 
(päivähoito, vuokra) 

Kulut 44 151 euroa /vuosi elokuu 2016 

B Bullerby  

(päivähoito, vuokra) 

Kulut 20 737 euroa /vuosi elokuu 2016 

C Lilla-Lotta   
(päivähoito, leasing) 

Kulut 31 008 euroa /vuosi kesä 2017 

D Störsvik 
(päivähoito, leasing) 

Kulut 37 018 euroa /vuosi kesä 2017 mikäli saa-
daan yksityinen päivä-
koti alueelle 

E Suitia 

(teknisen toimen hallin-
to, vuokra) 

Kulut 26 400 euroa/vuosi elokuu 2016 

F Toukola  
(esiopetus,  
Kiinteistö Oy 
Siuntion liikekeskus) 

Toukola kulut (vastike 40 000 euroa / 
vuosi) eivät poistu kunnan vastuulta 
vaikka tilojen käytöstä luovuttaisiin. 

mikäli Aleksis Kiven 
koulun laajennus teh-
dään, Toukola tyhjenisi 
laajennuksen valmistut-
tua 2019 

Kustannusvaikutukset 
yhteensä 

Kuluja poistuisi yhteensä 159 314  
euroa/vuosi (kohdat A-E). 

 

 

Taulukko 18 A. Muutosten kustannusvaikutuksien arviointi vuokrien/vastikkeiden/ lea-

sing-maksujen näkökulmasta. 

 

Mikäli yllä mainittujen vuokratilojen käyttö lopetettaisiin, toiminnan säästöjä vuokrien 

ja lesing-maksujen lisäksi tulisi mm. ruoanjakelusta, tukipalveluista sekä tietoliikenne-

kustannuksista.  

  



FCG KONSULTOINTI OY Siuntion kunnan palvelu-
verkkoselvitys 

 30 (41) 

    
16.10.2015    
    

 

 

 

 

Kohde Kertaluonteisia investointeja tarvitaan 
 

Aikataulu 
aikaisintaan 

Seuraavien tilojen tilankäyttöä tehostetaan. Alle Siuntio on arvioinut alustavasti tarvittavien muu-
tostöiden kokoluokkaa, mikäli alla olevat muutokset päätetään toteuttaa. Summat täsmentyvät 
investointiprosessin ja tarvesuunnitelmien myötä.  

Sjundeå 
svenska skola 

Keskustan ruotsinkielinen päivähoito siirrettäisiin koulun yhteyteen.  
Koulussa arvioitaisiin tilojen käytön tehostamismahdollisuuksia (päivähoi-
don tilatarve on noin 2-3 luokkahuonetta ja henkilöstön sosiaalitilat). 
Piha-alueen muutostyöt toteutettaisiin päivähoidon tarpeisiin. 
Muutostyöt kokoluokkaa 100 000 euroa.  

2016 

Päivärinteen 
koulu 

Pohjoisen alueen esiopetus keskitettäisiin Päivärinteen kouluun.  
Esiopetuksen edellyttämät rakennustekniset ja turvallisuus toimenpiteet 
toteutettaisiin kiinteistölle ja opetustiloihin. 
Muutostyöt kokoluokkaa 20 000 euroa. 

2016 

Aleksis Kiven 
koulu 

Kouluun toteutettaisiin laajennus. 
Alkuopetus (1-2 lk) siirrettäisiin takaisin pääkoulun yhteyteen. 
Osa Päivärinteen koulun toiminnasta siirretään Aleksis Kiven kouluun. 
 
Suunnittelu 2016  
60 000 euroa 
Toteutus 2017-2018 
AKK:n laajennus kokoluokkaa 1M€ euroa. Laajennuksen suuruus voi olla 9 
kpl opetustiloja 40 – 60 m2.  

Suunnittelu 2016 
 
Toteutus 2017-
2018 

Jukola, Tyys-
kylä 

Jukolaan keskitettäisiin suomenkielinen esiopetus. 
Pohjoisen alueen päivähoito keskitettäisiin kokonaisuudessaan Tyyskylän 
päiväkotiin. 
Muutostyöt kokoluokkaa 5 000 euroa 

2016 

Kunnantalo Siuntio suunnittelisi kunnantalon tilojen tehokkaamman käytön ja toteut-
taisi muutokset.  
Alustavasti on suunniteltu, että teknisen osaston Suitiassa työskentelevä 
henkilöstö siirtyisi kunnantalolle  
Muutostyöt kokoluokkaa 40 000 euroa. 

2016 

Kirjasto- 
rakennus 

Kirjaston toiminnan kehittäminen, suunnittelu ja toiminnan muuttaminen 
on budjetoitu ja aloitetaan.  
Nuorisotoiminta keskitettäisiin kirjastorakennukseen Walker’s kahvilan yh-
teyteen, ts. palloiluhallilla ei jatkossa olisi enää nuorisotilaa. 
Myös etsivä nuorisotyö sijoitettaisiin kirjastorakennukseen. 
Muutostyöt kokoluokkaa 10 000 euroa. 

2016 

Työpaja- 
toiminta 

Suunnitelman hintaluokkaa ei tarkoituksenmukaista arvioida tässä vai-
heessa. 

Vuoden 2020 jäl-
keen 

Palvelu-
asuminen 

Suunnitelman hintaluokkaa ei tarkoituksenmukaista arvioida tässä vai-
heessa. 

Päätös tehtäisiin 
noin vuonna 2018 

Kustannus-
vaikutukset 
yhteensä 

Kertaluonteisia menoja yhteensä (alla oleva ei ole tarkka arvio vaan se 
tarkentuu suunnittelun mukaisesti) 
 
Muutostyöt eri kohteissa yhteensä kokoluokkaa 175 000 euroa 
AKK:n suunnittelu 60 000 euroa 
AKK:n laajennus kokoluokkaa 1M€ euroa 

 

 

Taulukko 18 B. Muutosten kustannusvaikutuksien arviointi investointien näkökulmas-

ta. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1. Palveluverkkoselvitykseen liittyvät rakennukset kartalla 

 

LIITE 2. Palveluverkkoselvitykseen liittyvien rakennusten perustiedot ja kuntoarviot 

 

LIITE 3. Päivähoidon ja esiopetuksen tilat ja vuokrat (Toukolan osalta sisältäen myös alkuope-

tuksen 1-2 lk) 

 

LIITE 4. Väestöennusteet perustuen nopean väestön kasvun vuosiin 

LIITE 5. Siuntion kunnan väestöprojektion väestöennuste  
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LIITE 1. Palveluverkkoselvitykseen liittyvät rakennukset kartalla 

 

 

Kartta 1: Kuntakeskus 

 

 
 

Kartta 2: Päivärinteen koulu ja Tyyskylän päiväkoti/esiopetus, Päivärinteentie 39 ja Tyyskylän-

tie 3. 5 km kuntakeskukseen 
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Kartta 3: Bullerbyn päiväkoti, Annilantie. 10 km kuntakeskukseen 

 

 
 

 

Kartta 4: Störsvikin päiväkoti, Störsvikintie 232. 9 km kuntakeskukseen 
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Kartta 5: Hallinto ja tekninen toimi, Siutia 51. 6 km kuntakeskukseen 

 

 
 

Kartta 6: Yleiskuva 
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LIITE 2. Palveluverkkoselvitykseen liittyvien rakennusten perustiedot ja kuntoarviot 

 

Siuntion kunnan kiinteistöt     

  
 

  

Omat kiinteistöt Osoite Kuntoluokka 

  
 

 (5 paras, 1 huo-
noin) 

Azalea Charlotta Lönnqvistintie 5   

Villa Charlotta Charlotta Lönnqvistintie 1 5 

Villa Alexis Charlotta Lönnqvistintie 3 B 4 

Terveyskeskus vuodeosasto Charlotta Lönnqvistintie 5 5 

Hammashoitola Charlotta Lönnqvistintie 3 A 5 

Charlotta rivitalo/asunnot Charlotta Lönnqvistintie 3 A 3 

  
 

  

Aleksis Kiven koulu Puistopolku 2 5 

Sjundeå Svenska skola/Svenska förskolan Koulutie 3 5 

Päivärinteen koulu/kivi Päivärinteentie 4 

  
 

  

Veturi varastohalli/ työpajatoiminta Ratapihantie 3 1 

Kunnantalo Puistopolku 1 4 

Päiväkoti Jukola Aleksiskiventie 9 5 

Tyyskylän päiväkoti/esiopetus Tyyskyläntie 3 5 

Urheiluhalli/nuorisotila Aleksiskiventie 3 2 

  
 

  

Vuokralla 
 

  

Hallinto tekninen toimi Suitia 51   

Työpiste tekninen toimi Koulutie 1    

Päiväkoti Pikku Lotta Sudenkaari 63   

Störsvikin päiväkoti Störsvikintie 232   

Kirjasto/Walkers kahvila Asematie 2   

Päiväkoti Trolladen Sjundeåvägen 504   

Bullerby päiväkoti Annilantie 198   

Toukola esiopetus Flemingintie 2   

 

 



FCG KONSULTOINTI OY Siuntion kunnan palvelu-
verkkoselvitys 

 37 (41) 

    
16.10.2015    
    

 

 

 

FCG Konsultointi Oy 
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki 
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi 

 

 
Y-tunnus 2474027-3 

Kotipaikka Helsinki 

 

LIITE 3. Päivähoidon ja esiopetuksen tilat ja vuokrat (Toukolan osalta sisältäen myös alkuope-

tuksen 1-2 lk)  

 

 

Päiväkoti Kieli
Ryh

miä

Tilaa lapselle 

nykyisillä 

tilaratkaisuilla

Lapsia 

8/2015
Neliöitä

Neliöitä

/ lapsi 

8/2015

Kulut/v 

(vuokra, 

leasing tai 

vastike)

Kulut € / 

lapsi 

8/2015

Muu tieto Huom!

Bullerby ruotsi 1 14 11 130 11,8 20737 1885 irtisanomisaika 6 kk

Jukola suomi 4 62 60 898 15,0 103 918 1732
kunnan tilasta sisäinen 

vuokra

tilojen käyttöä 

voidaan tehostaa

Lilla-Lotta ruotsi 2 28 24 236 9,8 31008 1292

1.8.2007 sopimus 

allekirjoitettu, 120 kk. 

8/2017 toiminta 

siirrettävissä

siirtokelpoinen 

rakennus

Störsvik suomi 2 20 20 280 14,0 37018 1851
vuokra-aikaa jatkettu 

8/2017 asti, vuoden 

irtisanomisaika

kunnan tontti

Svenska 

förskolan
ruotsi 2 63 33 243 7,4 26414 800

kunnan tilasta sisäinen 

vuokra

koulurakennuksessa 

väljyyttä

Toukola suomi 111 696 6,3 40000 360
Kiinteistö Oy Siuntion 

liikekeskus

esi- ja 

alkuopetuksen 

yksikkö, jossa 

syksyllä 2015 

esiopetuksessa 39 ja 

alkuopetuksessa (1-

2 lk) 72 lasta

Trolldalen ruotsi 1 28 15 240 16,0 44151 2943 irtisanomisaika 6 kk

Tyyskylä suomi 3 48 48 636 13,3 70655 1472
kunnan tilasta sisäinen 

vuokra

322 3359 10,4 373901 1161
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LIITE 4. Väestöennusteet perustuen nopean väestön kasvun vuosiin 

 

Siuntion kunnan väkiluvun kehityksestä tulevaisuudessa on laadittu useita eri 

skenaarioita. Tilastojen ongelma on, että niiden tiedot ovat parin vuoden takaa. 

Sekä Tilastokeskuksen että Siuntion kunnan vuonna 2013 valmistuneessa väestö-

projektiossa laatiman trendin taustalla on käytetty 2000-luvun tilastojen tietoja, 

jotka Siuntiossa ovat olleet hyvän tulomuuton vuosia. Tämän vuoksi skenaariot 

eivät täsmää nyt käytössä olevien viime vuosien tietojen kanssa. Tästä syystä 

tässä raportissa on käytetty tämän liitteen 4 skenaarioita taustatietoina mm. ny-

kyisen palveluverkon hahmottamisessa, mutta johtopäätökset ja ehdotukset on 

tehty oletuksella, että kokonaisväestömäärä pysyy tulevina vuosina melko sama-

na kuin tällä hetkellä.  

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan (perustuu väestökehityksen paikallisiin tren-

deihin ennen vuotta 2011), Siuntion väestökehitys olisi ollut positiivista koko tar-

kastelujakson ajan eli vuosina 2013-2029 (Tilastokeskus, kuntajako 2015). Kes-

kimääräisen vuotuisen kasvun ennustettiin olevan vajaat 100 asukasta vuodessa. 

2020-luvulla kasvunopeuden ennustettiin hieman laskevan. Jos Siuntion kunnan 

muuttovoitto ja väestökehitys olisivat jatkuneet kuten ennen vuotta 2011, niin 

vuonna 2029 asukasmäärän ennustettiin olevan hieman alle 8 000 henkeä. Vuo-

desta 2013 vuoteen 2029 väestömäärä olisi kasvanut lähes 30 prosentilla. Käy-

tännössä tämä olisi tarkoittanut reilun 1 700 asukkaan lisäystä nykyiseen. 
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Myös Siuntion kunnan omien ennusteiden mukaan (väestöprojektio vv. 2012-

2013) kunnan väestökehitys olisi ollut positiivinen. Väestöprojektion kaikkein mal-

tillisimmassakin arviossa nähtiin kuntakeskuksen alueen vajaan 3 000 asukkaan 

määrän nousevan reiluun 4 000 asukkaaseen vuoteen 2040 mennessä. Kunnan 

pohjoisten ja läntisten alueiden väestömäärien ennustettiin nousevan noin 

2500:sta noin 3 200:aan ja eteläisen alueen väestömäärän nousevan lähes puo-

lella (769 -> 1 332). Ts. yhteensä Siuntion väkiluku olisi noin 7 000 asukasta 

vuonna 2022 ja yli 9 000 asukasta vuoden 2040 jälkeen.  

Siuntion kunnan väestöprojektion väestöennusteet (LIITE 5). 

Ikäryhmien väestökehityksen tarkastelu osoittaa, että voimakkain väestökasvu 

kohdistuisi yli 74-vuotiaiden määrään. Kasvu olisi nopeaa ja viidentoista vuoden 

kuluessa tämän ikäluokan väestömäärän ennustettiin lähes kolminkertaistuvan 

nykyisestä reilusta 300 lähes 900 yli 74-vuotiaaseen.  

Työikäisten määrän ennustettiin kasvavan viidenneksellä, yli 4 500 hengen. Toi-

saalta tarkastelujakson aikana ns. eläkeiän saavuttaneiden määrän (65-74-

vuotiaat) ennustettiin kasvavan 270 hengellä. Kunnassa huoltosuhteen tunnuslu-

vut olivat nousussa lasten ja nuorten määrän sekä vanhusväestön määrien kas-

vaessa. Väestöllinen huoltosuhde on koko maata hieman kevyempi, mutta muuta 

Uuttamaata hieman raskaampi. Huoltosuhteen ennustettiin olevan vuonna 2029 

Siuntiossa 0,75.  

Tilastokeskuksen ennusteessa lasten ja nuorten määrät olisivat olleet menneen 

trendin mukaisesti 12 prosentin kasvussa. Myös kunnan omat väestöprojektin en-

nusteet perustuivat kasvulaskelmiin. Jos Tilastokeskuksen ennuste olisi toteutu-
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nut, alle kouluikäisten lukumääräinen kasvu olisi tarkoittanut noin 60 lasta kysei-

seen ikäryhmään lisää vuoteen 2029 mennessä, ts. 1-6 -vuotiaita olisi ennusteen 

ollut vuonna 2029 jopa 60 lasta nykyistä enemmän. Käytännössä tämä olisi tar-

koittanut, että yhdessä ikäluokassa olisi ollut noin kymmenen lasta nykyistä 

enemmän. Jotta Tilastokeskuksen ennuste olisi toteutunut, olisi tämä edellyttänyt 

erittäin voimakasta lapsiperheiden tulomuuttoa Siuntioon.  
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LIITE 5. Siuntion kunnan väestöprojektion väestöennuste 

 

Vuonna 2013 valmistuneessa väestöprojektiossa oli ennusteet Perus, Nopea ja Maltillinen. Alla 

kuvattu Maltillinen, joka sekin on hyvin positiivinen, sillä se tehtiin aikana jolloin väestönkas-

vun hiipumista ei voinut vielä ennustaa. 

 

Kuntakeskus 
          

 
2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 

0-6 288 268 258 262 276 299 325 347 362 367 

6 48 46 42 41 42 44 47 51 55 57 

7-12 271 305 294 275 264 266 277 296 318 338 

13-16 187 171 200 212 208 189 187 191 200 214 

17-19 95 132 125 140 146 152 133 132 133 139 

20-64 1562 1613 1717 1798 1899 2017 2113 2183 2234 2292 

65-74 282 325 350 353 348 355 372 378 445 473 

75-84 121 144 158 211 252 273 286 299 288 299 

yli 85 39 44 55 63 80 89 119 159 174 197 

nuoriso 282 303 325 352 354 341 320 323 333 353 

koko väestö 2843 3002 3158 3314 3474 3640 3811 3983 4154 4320 

           Kirkonkylä, pohjoinen ja läntinen 
       

 
2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 

0-6 235 224 213 205 200 204 209 219 231 243 

6 40 40 35 34 32 32 32 33 34 36 

7-12 203 231 231 222 212 205 200 201 206 214 

13-16 132 138 160 168 155 147 147 142 140 142 

17-19 110 79 88 105 123 112 101 101 98 96 

20-64 1514 1539 1538 1551 1581 1616 1621 1597 1599 1601 

65-74 208 277 319 319 321 332 364 414 427 428 

75-84 85 89 108 159 202 243 258 260 273 289 

yli 85 34 34 39 43 51 60 86 120 147 176 

nuoriso 242 217 248 273 278 259 248 243 238 238 

koko väestö 2521 2611 2695 2773 2846 2917 2986 3054 3122 3187 

           Eteläinen 
          

 
2013 2016 2019 2022 2025 2028 2031 2034 2037 2040 

0-6 72 78 74 82 90 98 102 104 103 103 

6 14 14 12 12 13 14 16 16 16 16 

7-12 60 57 76 81 77 83 90 97 102 103 

13-16 43 50 46 43 56 54 56 61 66 70 

17-19 28 29 30 37 32 41 38 40 43 47 

20-64 483 498 527 558 889 611 645 659 676 707 

65-74 62 89 104 101 101 107 117 135 148 157 

75-84 18 22 28 45 66 81 83 81 90 92 

yli 85 4 5 6 10 11 15 22 38 47 53 

nuoriso 71 79 76 80 88 95 94 101 109 117 

koko väestö 769 830 892 956 1022 1089 1153 1215 1274 1332 

           

           Yhteensä 6133 6443 6745 7043 7342 7646 7950 8252 8550 8839 

31.8.2015 asukkaita oli 6 242 
      


