
CAMPUSPLANEN 

 

Bilaga 

  Beredning:  

 

Planläggningschef Timo Onnela, tfn 050 386 1286,  

 

Tilläggsinformation om beslutet: förvaltningsplanerare Jonas Kujanpää, 

tfn 044 386 1168 

 

fornamn.efternamn@sjundea.fi 

 

Program för deltagande och bedömning  

 

Detaljplaneändringen berör kvarteren 65, 66, 40 och 58 samt park- och tra-

fikområdena i Sjundeå kommuncentrum.  

 

Detaljplanens ändringsområde ligger i Sjundeå kommuncentrum vid Sjun-

deåvägen. Planeringsområdet avgränsas i norr av Parkstigen och Skolvä-

gen, i väst av Aleksis Kivi vägen, i söder av Vargsvängen och i öst av 

Ringvägen. 

 

Området ligger mitt i tätorten och på området finns två skolor, en hälsocen-

tral, serviceboende, daghem, en ungdomslokal, en idrottshall, ett kvarters-

flervåningshus samt museet Fanjunkars. I närheten av området finns bland 

annat småhus- och flervåningshusbosättning, en sportplan och centrum-

tjänster. Tågstationen ligger på ca 500 meters avstånd. Topografin är rätt 

jämn. Jordmånen består främst av lera och i söder av grovsand.  

  

Det är kommunen som tagit initiativ till att inleda uppgörandet av detaljpla-

nen. Arbetet innebär en detaljplaneändring för Campusområdet. Målsätt-

ningen är att utvidga bildnings- och välfärdscampuset samt att anvisa till-

räckligt med områdesreserveringar för offentlig service, trygga museiområ-

dets skyddsvärde samt att utreda ändamålsenliga trafikarrangemang för om-

rådet. 

   

Bilagor och kompletterande material: 

 Bilaga 12: Program för deltagande och bedömning 

 Bilaga 13: Landskaps- och tätortsbildlig granskning 

 

Förslag: Tekniska direktören:  

 

Tekniska nämnden beslutar godkänna campusplanens program för delta-

gande och bedömning. 

 

Beslut: Enligt förslaget.  

 

Delgivning: NTM-centralen i Nyland 

Nylands förbund 

Nylands landskapsmuseum 

Museiverket 

Miljö- och byggnadsnämnden, bildningsnämnden och grundtrygghets-

nämnden i Sjundeå kommun 

Västra Nylands räddningsverk 



===== 

 

TEKN 9.4.2019 § 51 

Beredare och tilläggsinformation om beslut: planeringschef Timo Onnela, 

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

 

Till området anvisats främst kommunala tjänster samt våningshusområden. 

För skolcampuset har kommunen låtit göra skilda planskisser för ett nytt 

skolcampus.  

I planen har man antecknat ett kvarter (YO) för byggnader som stöder 

undervisningsverksamhet för det nya skolcentret. För hälsocentralen, två 

daghem samt tandkliniken har man antecknat ett kvarter för byggnader som 

stöder social- och hälsovård (YS). Aleksis Kivi gamla torp har antecknats 

som kvartersområde för museibyggnader (YM). På området har antecknats 

två kvartersområden för våningshus (AK). 

Till rekreation har man i planen antecknat idrottsparkens område som om-

råde för idrott och rekreation (VU) samt områdets parker (VP). Byggnads-

rätten har antecknats per tomt. Byggnaderna för kollektiv service är högst i 

två våningar, de nya bostadsvåningshusen högst i sex våningar.  

Trafiken stöder sig på det befintliga väg- och gatunätet. I korsningen av 

Sjundeåvägen och Skolvägen ligger en tunnel under Sjundeåvägen, dit om-

rådets lätta trafik dirigerats. Trafikarrangemangen har granskats skilt med 

beaktande av bl.a. skolelevernas transporter (Destia Oy). 

Sjundeåvägen är område för allmän väg (LT) och dessutom har antecknats 

gator och rutter för lätt trafik.  

I planen finns inskriven sammanlagt 41 692 k-m2  byggnadsrätt, varav 23 

752 k-m2 för kommunala tjänster och 17 940 k-m2 för boende. De nya vå-

ningshusens andel av den byggnadsrätt som ges boende är 13 950 k-m2 och 

medelstorleken på de nya våningshusbostäderna är i planen matematiskt i 

snitt 50 k-m2. Enligt uppskattad boendeyta (80  % av byggnadsrätten) be-

räknat, skapas omkring 223 bostäder eller planen möjliggör c. 557 nya in-

vånares flyttning till området (2,5 personer per bostad). I det nya radhuset 

kommer ca 3 bostäder och nya invånare kan flytta in ca 10. Planen möjlig-

gör sålunda ca 567 nya invånare att placeras på området. På området bildas 

ca 150 kommunala arbetsplatser. 

Man strävar till att bilda en hälsosam och trygg boendemiljö. De kommu-

nala tjänster som finns i kommuncentret placeras om och på samma gång 

koncentreras områdets markanvändning och man ger nya möjligheter till 

boende. I planen har man gett bestämmelser om byggnaderna yttre och den 

bild av tätort som skapas.                               

Bilagor och extra material: 

Bilagor:  

o Dokumenten för detaljplaneutkastet 

 

Förslag:                             Planeringschef:  

 



Tekniska nämnden beslutar att lägga fram det bifogade detaljplaneutkastet 

offentligt till påseende i 30 dagar vid kommunens tekniska kansli på adres-

sen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå. 

 

1. Kungöra om framläggandet av detaljplaneutkastet i Kirkkonummen Sa-

nomat och Västra Nyland. 

 

2. Be om utlåtande om detaljplaneutkastet av följande: 

 

 Rågrannarna 

      Nyland TE-central 

 Nylands förbund 

 Museiverket 

 Västra Nylands landskapsmuseum 

 Områdesarkitekten 

 Västra Nylands räddningsverk 

      Miljö- och byggnadsnämnden 

 Grundtrygghetsnämnden 

 Bildningsnämnden 

 Ingå-Sjundeå miljövårdsförening rf 

 Siuntion kulttuuriympäristö ry – Sjundeå kulturomgivning rf 

 Siuntion Yrittäjät 

 Elisa Oyj 

 Caruna Oyj 

 

Behandling:   Nämndens medlemmar hade innan mötet fått en tilläggsbilaga till paragra-

fen: Sjundeås allaktivitetshus illustrationsbilder 8.4.2019.  

 

  Medlem Tuominen föreslog att remittera ärendet för ny beredning: ”Onödig 

stor plan med sina höga höghus. Seniorhusen är olönsamma även i större 

städer och i köpcentrumens övre våningar, för att inte tala om på det här vi-

set. Skolans läge är ologiskt i förhållande till transporterna, eftersom skolan 

är från början på fel tomt och byggnadens bekostnad grund avgörs på be-

stämd av dess läge förverkligas inte, eftersom det ändå kommer att byggas 

på Sjundeå svenska skolans tomt. Baserat på illustrationsbilderna kommer 

fastighetsbasen inte att förändra traditionslandskapet och Fanjunkars till 

mera vördnadsfullt, utan istället står den existerande huvudsakligen i skick 

för att demonteras jämfört med den övriga fastighetsbasen. Vid vägskälen 

skulle det behövas en hundpark/utbildningsfält och en stor lekpark, för att 

få kommuncentrumen mer lockande. Angående hela planen finns det inte 

tillräckligt med parkeringsplatser och fördelen för en liten kommun, det vill 

säga det borde granskas på nytt parkeringsplatsernas närhet i förhållande till 

de fastigheter som används”. Förslaget fick inte understöd.  

 

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

protokollet. 

 

Beslut:   Enligt förslaget.  

  ==== 

 

 

 


