
 

   TENGBOM OY
  
SIUNTION KUNTA  14.06.2019 

CAMPUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 65, 66, 40, puisto- sekä liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 65, 40, puisto- sekä 
liikennealueet. 
  
Kaavaluonnos nähtävillä (MRL 62 §, MRA MRA 30 §) 26.4.2019 – 27.5.2019   
 

YHTEENVETO OSALLISTEN KUULEMISESTA SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET KAAVALUONNOKSESTA SAATUIHIN  
LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 
 

Huomauttaja Lausunto Vastine 

1. Aluearkkitehti 1.1. Siuntiontien ja Puistopolun kulmaan esitetyn AP-alueen 
[tarkoittanee LPA-aluetta] merkintää tulisi tarkistaa. Alue 
on hyvin pieni ja samalla keskeinen sekä liikkumisen että 
katumaiseman kannalta. Saattoliikenteen ja lyhyt-
pysäköinnin, lukuun ottamatta invapysäköintiä ja polku-
pyöriä, siirtäminen muuhun kohtaan olisi pyrittävä tutki-
maan uudelleen, koska alueen koko ei salli liikenteen kan-
nalta toimivaa ja turvallista ratkaisua sekä olisi muutenkin 
katukuvan kannalta kielteinen. Alueella olevan kasvillisuu-
den turvaaminen maisemakuvan säilyttämiseksi olisi pe-
rusteltua merkitä alue pääosin VP-alueeksi. 

Saattoliikennejärjestelyjä on tarkennettu kaavaluonnoksen näh-
tävilläolon jälkeen. Järjestelyt esitetään alueen liikennesuunnitel-
massa, jossa osoitetaan alueen tarvitsema pysäköintitarve koko-
naisuudessaan myös invapysäköinti alueen läheisyyteen. 

Siuntiontien varren uusien pysäkkien sijaintia on tarkennettu si-
ten, että Siuntiontien itäpuolinen pysäkkki sijoitetaan mahdolli-
simman lähelle alikulkua. Vanhempien saattoliikenne ohjataan 
Puistopolkua koulun pohjoispuolelle. 

Koulun henkilökunnalle varataan pysäköintipaikkoja urheilupuis-
ton pysäköintialueelta. 

LPA-aluetta ei muuteta puistoalueeksi. Alueella on mahdolista 
säilyttää keskeinen puusto. 

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Liikennesuunnitelma on liitetty kaava-asiakirjoihin. 
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2. Ympäristö- ja ra-
kennuslautakunta 

2.1. Teknisen lautakunnan 12.3.2019 § 36 tehdyn päätöksen 
mukaan tekninen lautakunta ei ole kuuluttanut ja tiedotta-
nut asemakaavatyön aloittamisesta maankäyttö- ja raken-
nuslain § 63 mukaisesti. Lautakunta ei ole päättänyt julkis-
taa ohjelmaa tutustumista ja arvostelua varten sekä jättää 
sitä nähtäväksi. 

Tämä asemakaava käsittää hyvin keskeisiä osia keskustasta 
ja sillä on suurta merkitystä, sitä ei ole mainittu tässä mit-
takaavassa asemakaavakatsauksessa. 

MRL § 63 mukaan kaavoituksen vireilletulosta ilmoittaminen ”on 
järjestettävä kaavan tarkoituksen ja merkityksen kannalta sopi-
valla tavalla.”  Tekninen lautakunta on käsitellyt Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa 12.3.2019 (§ 36) ja päättänyt hyväksyä sen. 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja siten kaavan vireilletu-
losta on kuulutettu 26.3.2019 muiden kunnan kuulutusten tavoin 
kunnan internetsivulla sekä teknisen toimiston ilmoitustaululla.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä Siuntion 
teknisessä toimistossa virka-aikana ja kunnan kotisivuilla koko 
valmistelun ajan.  

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

2.2. Peruskartta on vuodelta 1994 ja se on vanhentunut maan-
käyttö- ja rakennuslain § 54 a:n mukaan. Alue on kasvanut 
ja muuttunut 25 vuodessa. 

Asemakaavaluonnosvaiheessa käytettävissä ollut pohjakartta on 
vanhentunut. Ehdotusvaiheessa käytetään ajantasaista pohja-
karttaa.  

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Pohjakartta vaihdetaan ajantasaiseen pohjakarttaan. 

2.3. Kaava-alue käsittää osittain urheilukeskuksen asemakaava-
aluetta. Urheilukeskuksen asemakaava on hyvä ja vastaa 
aluelle rakennettua. Alueen nykyisellä asemakaavalla on 
ratkaistu parkkipaikka- ja kevyen liikenteen ongelmat jne. 
Asemakaavaluonnos huonontaa ja vaikeuttaa mahdollista 
tulevaa rakentamista alueelle. Urheilukeskukselta on pois-
tunut parkkialue. Sen seurauksena ei ole merkitty tar-
peeksi parkkipaikkoja tälle kaava-alueelle.  

Parkkipaikkoja otetaan korttelista 30, joka kuuluu Siuntion 
sydämen asemakaavaan. Ei ole selvitetty, miten tämä vai-
kuttaa kortteliin 30 ja miten parkkipaikkoja siirretään. 

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue poistetaan asemakaavasta, 
koska alueelle ei kohdostu muutostarpeita voimassa olevaan ase-
makaavaan nähden. 
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Siuntion sydämen ja urheilukeskuksen asemakaavat on jä-
tettävä tämän asemakaavan ulkopuolelle. Ei ole mitään 
tarvetta huonontaa ja vaikeuttaa mahdollisuutta rakentaa 
urheilukeskuksen alueelle.   

2.4. Ei ole tutkittu, miten tämä asemakaava sopii yhteen Siun-
tion sydämen asemakaavan kanssa. Siuntion sydämen ase-
makaavalla on tarkat määräykset koskien rakennusten ul-
konäköä ja ulkoympäristöä. On tärkeää, että alueet sopivat 
yhteen ja niillä on tasainen laatu. Ei ole myöskään selvi-
tetty, miten rakennusmassat sopivat keskustan kokonai-
suuteen. 

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Tarkennetaan rakennustapaa ohjaavia kaavamääräyksiä Siuntion 
sydämen asemakaavan märääyksiä mukaillen. 

2.5. Fanjunkarsin rakennus on merkitty suojatunnuksella 
maankäyttö- ja rakennuslain § 57 mukaan. Rakennus on 
suhteellisen uusi eikä sillä itsessään ole niitä arvoja, joihin 
viitataan ko. lainkohdassa. Siitä seuraa, että on väärin suo-
jata itse rakennus.  

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on pitänyt Fanjunkarsin suo-
jelumerkintää hyvänä, ks. kohta 9.2. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

2.6. Fanjunkarsin alue ja ympäristö täytyy suojata tarkoituksen-
mukaisella suojelutunnuksella. 

Kaavaehdotuksessa alue ja ympäristö suojellaan YM/s-merkin-
nällä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon ehdotuksen mukai-
sesti, ks. kohta 9.2. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

2.7. Kaavoitusasiakirjoista käy ilmi, että kaavalla yritetään tii-
vistää aluetta. Silloin täytyy myös tarkistaa riskialueita ja 
kontrolloida, ettei kakkosryhmän riskialueita synny lisää 
keskustaan eikä tule ykkösryhmän riskialuetta. Kuusiker-
roksisten asuintalojen suunnitteleminen tarkoittaa, että 
taloja on suunniteltava niin, että niissä asuvat pystyvät itse 
pelastautumaan. Tätä koskevat määräykset puuttuvat kaa-
voitusmääräyksistä. 

Merkitään tiedoksi. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

Pelastustiet suunnitellaan tarkemman toteutuksen yhteydessä. 
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Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

2.8. Liikennejärjestelyjä ei ole tutkittu riittävästi eikä ne käy 
ilmi kaavasta. Esimerkiksi koulun osalta; parkkipaikat, työ-
liikenne, pelastustiet, liikennesuunnittelu ja paikoitus kou-
lun päättäjäisten/kevätjuhlan/joulujuhlan yhteydessä. 

Ks. kohta 1.1. 

Pelastustiet suunnitellaan tarkemman toteutuksen yhteydessä. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

2.9. YO- ja AK- alueiden rakennusalueet ovat liian suuret ja 
näyttävät, ettei rakennusten sopeutuminen ja sijoittumi-
nen ympäristöön ole tutkittu riittävän huolellisesti. Koulu-
jen välituntialueet puuttuvat ja ne on lisättävä. Kaavassa ei 
ole tutkittu koulun mahdollisia lisärakennustarpeita. 

Kaavassa on haluttu antaa väljyyttä alueen toteutussuunnitte-
luun, eikä sitä haluta rajata liikaa asemakaavalla. Liian tiukasti ra-
kentamista määritelevä kaava sattaa toteutusvaiheessa johtaa 
hankaliin tai kalliisiin ratkaisuihin. Kaavamääräyksin voidaan oh-
jata toteutussuunnittelua ympäristöön sovittamisen osalta.  

Lisärakentamiseen on varauduttu kaavassa osoittamalla tämän 
hetkistä tarvetta suurempi rakennusoikeus YO ja YS -korttelialu-
eille / rakennuslupavaiheessa rakennusluvan hakija osittaa 20% 
lisärakennusmahdollisuuden. 

Rakennussuunnitelmat sekä pihasuunnitelmat oleskelu- ja leikki-
alueineen laaditaan tarkemman toteutuksen yhteydessä.   

Ks. myös kohta 2.4. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

2.10. Kaavoitusmääräyksissä lukee, että saastunut hulevesi on 
johdettava pois alueelta tai sitä on puhdistettava. Ei voida 
hyväksyä sitä, että saastunut hulevesi johdetaan pois puh-
distamattomana. Saastunut hulevesi on puhdistettava 
siinä, missä se syntyy. 

Rakennettujen alueiden hulevesien hallinta tulee suunni-
tella perusteellisesti ja systemaattisesti. Kaavasuunnitte-

Hulevettä koskeva asemakaavamääräys on epätarkka. Alueelle ei 
ole osoitettu toimintoja, joiden vuoksi alueella muodotuisi erityi-
sesti likaisia hulevesiä.  

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 
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lussa tulee arvioida viheralueiden riittävyys esimerkiksi vi-
herkertoimen avulla. Viherkerroin kuvaa sitä, kuinka paljon 
tontilla on kasvillisuutta ja vettä viivyttäviä ratkaisuja suh-
teessa tontin pinta-alaan. Riittävän viherkertoimen avulla 
voidaan parantaa hulevesien laatua ja ehkäistä tulvimista. 
Hulevesien hallintaa tulee edistää myös jättämällä kaava-
alueelle riittävästi vettä sitovaa ja haihduttavaa puustoa 
sekä rakentamalla viivytys- ja pidätysaltaita ja –painanteita 
hulevesien viivyttämiseksi, pidättämiseksi, imeyttämiseksi 
ja haihduttamiseksi. 

Hulevesimääräys muutetaan muotoon ”Rakennusten kattovedet 
ja muut puhtaat hulevedet on imeytettävä maahan tai johdettava 
hallitusti eteenpäin.” 

2.11. Ympäristö- ja rakennuslautakunta katsoo, että tällaisella 
asemakaavalla ei ole tutkittu kaikkea tarvittavaa ja se ei 
ole riittävän kattava. Ei voida katsoa, että asemakaava ja 
sen asiakirjat täyttäisivät maankäyttö- ja rakennuslain        
§ 54, § 55, § 57, § 62, § 63. 

MRL 54 § asemakaavan sisältövaatimukset: kaavan selvityksiä 
täydennetään meluselvityksellä ja saattoliikennetarkastelulla. 

Asemakaavan pohjakartta on tarkennettu ehdotusvaiheessa vas-
taamaan MRL § 54 a vaatimuksia, ks. kohta 2.2. 

MRL § 55 asemakaavan esitystapa sekä MRL § 57 asemakaava-
määräykset: ks. kohta 2.9. Suojelumerkinnät ja niiden muutosten 
perusteet on käyty läpi kohdassa 2.5. 

MRL § 62 ja § 63 koskevat vuorovaikutusta ja osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmaa (OAS). Kaavan vireilletulosta on kuulutettu asi-
anmukaisesti (ks. kohta 2.1) ja OAS on ollut nähtävillä maan-
käyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:ssä edellytetyt 30 päivää 
(26.3.2019-25.4.2019). Myös kaavaluonnos on ollut nähtävillä 30 
päivää (26.4-27.5.2019). Siihen liittyen on järjestetty yleisötilai-
suus ja osallisille on annettu mahdollisuus lausua mielipiteensä. 
Kaavaprosessi täyttää siten MRL § 62 ja § 63 vaatimukset. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

2.12. Kortteli 58 jätettävä tästä asemakaavasta pois. Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
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AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Kortteli 58 poistetaan Campus vaihe 1 asemakaavasta ja se tul-
laan käsittelemään erillisessä Campus vaihe 2 asemakaavassa. 

3. Sivistyslauta-
kunta 

3.1. Kortteli 40: Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien 
rakennusten korttelialue mahdollistaa ruotsinkielisen var-
haiskasvatuksen tilojen rakentaminen tontille niin, että sa-
malle tontille rakennettavat perusturvan toimitilat voidaan 
sijoittaa tontille erilleen. 

Tontin yhteyteen suunniteltu autopaikkojen korttelialue 
on riittävän suuri ja sijoittuu hyvin korttelialueen Siuntion-
tien puoleiselle reunalle. Korttelia reunustava puisto muo-
dostaa varhaiskasvatuksen toiminnan kannalta tonttia 
luontevasti rajaavan alueen, joka tukee varhaiskasvatuk-
sen toimintaa. 

Merkitään tiedoksi.  

Siuntiontien varrella oleva autopaikkojen korttelialue (LPA) on ny-
kyisellään sekä kaavassa merkitty korttelin 40 kerrostalotonttien 
(AK) 3 ja 4 käyttöön.  Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvele-
vien rakennusten käyttöön on osoitettu tontilla sijaitseva pysä-
köintialue Koulutien varrella. Tonteille on mahdollista toteuttaa 
laajempia pysäköintialueita. Autopaikkojen sijainti suunnitellaan 
tarkemmin toteutuksen yhteydessä. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen.  

3.2. Kortteli 58: Korttelin 58 AK-kaava muutetaan AR-kaavaksi. 
Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten kortte-
lialueeksi. AR-kaava mahdollistaa perhemäisen asumis-
muodon, jossa on otettu huomioon MLR-asetusten vaiku-
tusten arviointi mm. toimivaan alue- ja yhdyskuntaraken-
tamiseen. AR-kaava liittyy luontevasti nykyiseen vastaa-
vaan alueeseen ja pystyy tarjoamaan kuntalasilleen eri 
asumisvaihtoehtoja tarkoituksenmukaisella sijainnilla Siun-
tion Campuksen välittömässä läheisyydessä. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

 

3.3. Kortteli 65: Asemakaavaluonnoksessa osoitetaan tulevalle 
sivistys- ja hyvinvointikampukselle riittävän suuri opetus-

Merkitään tiedoksi. 
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toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, joka mah-
dollistaa sivistyslautakunnan määrittelemien toiminnallis-
ten vaatimusten ja tavoitteiden mukaisten tilojen ja piha-
alueiden suunnittelun ja toteutuksen. 

Parkkialueet on sijoitettu kaavamuutoksessa sopivan etäi-
syyden päähän varsinaisesta sivistys- ja hyvinvointikam-
puksen tontista. Parkkialueet sijoittuvat kaavan mukaan 
erilleen oppilaiden välituntipihoista. 

Korttelissa sijaitseva museorakennusten korttelialue säilyy 
kaavassa riittävän suurena. Sen edustalla oleva puistoalue 
muodostaa museoalueen kanssa luontevan kokonaisuu-
den. 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennus-
ten korttelialue turvaa varhaiskasvatuspalveluiden tuotta-
misen kunnan keskustan alueella. Toiminnalle varatun ton-
tin rakennusoikeus tulee tarkistaa sellaiseksi, että se mah-
dollistaa tontilla olevan päiväkotirakennuksen laajentami-
sen tarvittaessa. 

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue mahdollistaa kunnan 
nykyisen palloiluhallin uusimisen, mikäli siihen osoittautuu 
tarve. 

Korttelin 40 sosiaali- ja terveysdenhuoltoa varten varatulla ton-
tilla on varauduttu toimintojen laajentamistarpeeseen. 

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Lisätään päiväkodille osoitettua rakennusoikeuta ja tarkistetaan 
rakennusalan rajaa siten, että päiväkotia on mahdollista laajen-
taa.  

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alue poistetaan asemakaavasta, 
koska alueelle ei kohdostu muutostarpeita voimassa olevaan ase-
makaavaan nähden.  

4. Ympäristöter-
veyspalvelut 

4.1. Kaavamateriaalissa ei ole tietoa liikennemelusta aiheutu-
vista melutasoista. Liikennemäärien perusteella suunnitte-
lualueelle kohdistuu liikennemelua. Liikenteen melutasot 
tulee arvioida. Liikenneturvallisuuteen on kiinnitetty suun-
nittelussa huomiota. 

Melun ohjearvojen (VNp 993/1992) mukaan asumiseen 
käytettävillä alueilla päiväajan keskiäänitaso ulkona saa 

Suunnittelualueelle teetetty meluselvitys (Destia 7.6.2019) on 
valmistunut kaavaluonnoksen nähtävilläolon jälkeen ja se on ase-

makaavaehdotuksen liitteenä. Selvityksen mukaan asuinraken-
nusten ja koulun piha-alueet eivät sijaitse melualueella ennusteti-
lanteessa, joten meluntorjuntarakenteille ei ole tarvetta. Sisätilo-
jen melunsuojaus toteutuu tavanomaisin rakenneratkaisuin. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
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olla korkeintaan 55 dB ja yöaikana uusilla asuinalueilla kor-
keintaan 45 dB. Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 
545/2015 melun toimenpiderajat ovat päiväajan sisäme-
lulle 35 dB ja yöajalle 30 dB. 

AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

Esitys muutoksista kaavaluonnokseen: 

Meluselvitys on liitetty kaava-asiakirjoihin. Kaavaan on lisätty 
määärys oleskelu- ja leikkialueiden sijoittamisesta melulta suojai-
seen paikkaan. 

4.2. Purettavien rakennusten alueilta on syytä edellyttää kaa-
vamääräyksissä maaperän pilaantuneisuuden arviointia. 

Alueella ei ole sijainnut maaperän pilaatumisen vaaraa aiheutta-
via toimintoja.  

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

5. Elisa 5.1. Elisa Oyj:llä ei ole huomauttamista asemakaavaan. 

Alueella on Elisa Oyj:n tietoliikennekaapeleita, joiden ole-
massaolo tarvitsee alueella toimijoiden tiedostaa ja huo-
lehtia niiden riittävästä suojauksesta. Toivomme kaape-
leidemme siirtotarpeen jäävän mahdollisimman vä-
häiseksi. Mikäli kaapelia joudutaan siirtämään verkonsuun-
nittelumme käy asian läpi suunnittelijanne ja/tai urakoitsi-
janne kanssa. 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

6. Pelastuslaitos 6.1. Pelastusajoneuvojen käyttämät reitit tulee suunnitella si-
ten, että esimerkiksi laajat rakennusmassat (YO-kortteli) 
voidaan tavoittaa pelastuslaitoksen kalustolla vähintään 
kahdelta seinustalta. Päättyville osuuksille tulee mahdolli-
suuksien mukaan suunnitella raskaalle kalustolle soveltuva 
kääntöpaikka. 

Merkitään tiedoksi. 

Pelastustiet suunnitelmaan tarkemman toteutuksen yhteydessä. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

6.2. Mahdollisten uusien asuinkerrostalojen osalta tulee suosia 
omatoimisia varatieratkaisuja pelastuslaitoksen kalustoon 

Merkitään tiedoksi 
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perustuvan varatieratkaisun sijaan. Asuinkerrostalokortte-
leissa pelastuslaitoksen raskaalla kalustolla (sammutus-
auto) tulee olla pääsy rakennuksen sisäänkäynnin välittö-
mään läheisyyteen. 

Osoitteiden osalta tulee huomioida niiden loogisuus ja ra-
kennusten saavutettavuus. 

Alueella tulee turvata riittävä sammustusvesikapasiteetti 
rakentamalla tarvittaessa alueelle riivvätä määrä maan-
päällisiä palovesiasemia. Vedentarpeen osalta tulisi jo 
tässä vaiheessa huomioida mahdollisesti automaattisella 
sammutuslaitteistolla varustettavat uudisrakennukset. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

7. Uudenmaan ELY-
keskus 

7.1. Koulutien kohdan länsipään katualue on rajattava voi-
massa olevan asemakaavan mukaisen maantien alueen 
(LT) reunaan.  

Kaavaluonnos on piirretty voimassa olevien kiinteistörajojen mu-
kaisesti. 

Esitys muutoksista kaavaluonnokseen: 

Koulutien kohdan länsipään katualue rajataan voimassa olevan 
asemakaavan mukaisen maantien alueen (LT) reunaan. 

7.2. Korttelin 2030 rakennusalueen raja on siirrettävä 5 metrin 
etäisyydelle maantien alueen (LT) reunasta vaativien poh-
jarakennusolosuhteiden vuoksi. Korttelin rakentaminen on 
toteutettava käyttämättä maantien aluetta. 

Korttelilla 2030 tarkoitettaneen korttelin 40 tontteja 3 ja 4. Tont-
tien rakennukset ovat jo olemassa ja niiden rakennusalat on katu- 
ja tiealueiden puoleisilla sivuilla osoitettu 3 m etäisyydelle raken-
nuksista. Rakennusalan osoittaminen 5 m etäisyydelle maantien 
alueesta johtaisi tontilla 3 siihen, ettei nykyinen rakennus enää si-
jaitsisi rakennusalalla. Rakennusalojen katu- ja tiealueiden puo-
leisten rajojen tiukentaminen 1 m etäisyydelle rakennuksista on 
kuitenkin mahdollista. Tontin 3 rakennusalan luoteinen nurkka-
piste on tällöin 1,6 m etäisyydellä maantien alueesta ja tontin 4 
rakennusala on kokonaisuudessaan yli 5 m etäisyydellä maantien 
alueesta. 
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Esitys muutoksista kaavaluonnokseen: 

Korttelin 40 tonttien 3 ja 4 rakennusalat siirretään Koulukadun ja 
Siuntiontien puoleisilla sivuilla 1 m etäisyyksille olemassaolevista 
rakennuksista. 

7.3. Uusien maantiealueelle toteutettavien pysäkki- ja muiden-
kin Iiikennejärjestelyjen toteuttamisesta tulee tehdä to-
teuttamissopimus ELY-keskuksen kanssa. 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

7.4. Asemakaavamerkintä LT tulee varustaa määräystekstillä 
“Maantien alue”, koska käsite “Yleinen tie” on poistunut 
lainsäädännöstä. 

Esitys muutoksista kaavaluonnokseen: 

LT-aluetta koskeva määräysteksti korjataan muotoon ”Maantien 
alue”/”Område för landsväg”. 

7.5. Siuntiontien liikenteen aiheuttama melu tulee selvittää, 
jotta voidaan arvioida riittävät kaavamääräykset melun 
suhteen sekä meluntorjuntatarpeet. Ilman meluselvitystä-
kin kaavamääräyksillä tulee varmistaa, että piha-, oleskelu- 
ja leikkialueilla saavutetaan VNp 993/1992 mukaiset me-
lun ohjearvot. Riippuen liikenteen aiheuttamasta melusta 
rakennusten julkisivuilla, tulee parvekkeiden suojaami-
sesta tai suuntautumisesta antaa tarvittavat määräykset, 
jotta ohjearvot parvekkeilla ja terasseilla toteutuvat. Mikäli 
meluselvitys osoittaa, että asuinrakennuksen julkisivulla 
ylittyy 60 dB päiväajan keskiäänitaso, tulee huoneistojen 
avautua myös rakennuksen hiljaiselle, ohjearvojen mukai-
selle puolelle. 

Suunnittelualueelle on laadittu meluselvitys.  

Ks. kohta 4.1. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

7.6. ELY-keskus kiinnittää huomiota, että kopiona vuonna 2004 
uudelleen rakennettu Fanjunkars on suojeltu, mutta alku-
peräinen 1920-luvulla rakennettu ja osayleiskaavassa suo-
jeltu asuinrakennus on jätetty suojelematta. Ratkaisua ei 
ole myöskään perusteltu. Asuinrakennuksen suojelematta 

Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo on pitänyt Fanjunkarsin suo-
jelumerkintää hyvänä. Ks. kohta 9.2. 
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jättäminen ei näin ollen noudata voimassa olevaa osayleis-
kaavaa. 

Vuonna 1920 rakennettuun Brusesiin on tehty 1980-luvulla sellai-
sia muutoksia, ettei sen ulkoasu enää vastaa aikakaudelle tyypilli-
siä piirteitä, eikä sillä siten ole suojeluarvoa. 

Esitys muutoksista kaavaluonnokseen: 

Edellä kuvatut perustelut asuinrakennuksen suojelematta jättä-
miselle lisätään asemakaavan selostukseen. 

8. Uudenmaan liitto 8.1. Uudenmaan liitto ei anna lausuntoa Campus-kaavan luon-
noksesta. 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

9. Länsi-Uudenmaan 
maakuntamuseo 

9.1. Alueen rakennuskannan osalta maakuntamuseo edellytti 
aiemmassa kannanotossaa, että myös alueen uudempi ra-
kennuskanta tulisi esitellä kaava-aineistossa. Kaavaluon-
noksen selostuksessa alueen koko rakennuskanta on nyt 
esitelty ja maakuntamuseo pitää esittelyä tarkoitukseen 
riittävänä. 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

9.2. Kaavassa Fanjunkarsin torpparakennus on osoitettu suoje-
lumerkinnällä (sr) ja rakennuksen ja sen pihapiirin ympä-
rille on osoitettu rakentamatonta aluetta jo toteutunee-
seen tapaan. Sr-merkintä on kohdennettu oikein ja mer-
kinnän määräysteksti on asianmukainen. Fanjunkarsille 
osoitettu YM-korttelialue tulee osoittaa lisäksi /s-merkin-
nällä ja erikseen tulee mainita, että pihapiirin puustoinen 
ilme tulee säilyttää. Fanjunkarsintien eteläpuolisen kortte-
lialueen osoittaminen puistoalueena on hyvä ja kannatet-
tava ratkaisu, joka tukee Fanjunkarsin alueen ja sen arvon 
säilymistä ja mahdollistaa myös alueen paremman käytön 
esimerkiksi tapahtumatoiminnassa.  

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

YM-alueen kaavamääräys korjataan esitetyllä tavalla YM/s-muo-
toon ja määräysteksti täydennetään esitetysti muotoon ”Alue, 
jolla ympäristö tulee säilyttää” sekä siihen liittyvä määräys ”Piha-
piirin puistoinen ilme tulee säilyttää.” 
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9.3. Fanjunkarsin pohjoispuolella sijaitsevan, voimassa olevassa 
osayleiskaavassa suojelumerkinnällä osoitetun Lillbrusesin 
tilan asuinrakennuksen säilyminen tulisi niin ikään mahdol-
listaa kaavassa, vähintään niin, että rakennukselle osoite-
taan kaavassa rakennusala. Maakuntamuseon mielestä ky-
seisen 1920-luvun asuinrakennuksen ja sen pihapiirin säily-
minen ja osoittaminen suojelumerkinnöin olisi suotavaa, 
koska suojelun perusteet eivät tiettävästi ole muuttuneet 
aiemmasta. Mikäli suojelumerkintä poistetaan, merkinnän 
jättäminen pois vaatii erityisen perustelun. 

Ks. kohta 7.6. 

9.4. Siuntiontie, joka on osa historiallista Suuren Rantatien tie-
linjaa ja määritetty siitä syystä osaksi valtakunnallisesti 
merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, tulee osoit-
taa kaavassa myös historiallisen tien merkinnällä. Tien ar-
von tulee näkyä sen hoidossa esimerkiksi tielinjauksen ja 
tasauksen säilyttämisenä. Fanjunkarsintien ja Charlotta 
Lönnqvistin tien historiallinen arvo olisi myös hyvä osoittaa 
kaavassa. 

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Siuntiontie, Fanjunkarsintie ja Charlotta Lönnqvistin tie merkitään 
historiallisiksi tielinjoiksi seuraavalla asemakaavamääräyksellä: 
”Historiallinen tielinja. Tien linja ja suhde ympäristöön tulee säi-
lyttää. Tavanomaiset tien hoito- ja kunnostustyöt ovat sallittuja. 
Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista kos-
kevista suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten 
kanssa.” 

Fanjunkarsintietä ja sen jatkeena olevaa kevyen liikenteen väylää 
levennetään asemakaavassa 2 m, jotta historiallinen tielinja ei jää 
puistoalueen puolelle.  

9.5. Kaavaluonnoksessa on korttelin 58 AK-korttelialueen ker-
rosluvuksi osoitettu VI. Koska koko keskusta-alueen oleva 
rakentaminen on ennestään melko matalaa, tulisi uudisra-
kentamisen korkeutta tarkastella taajama- ja maisemaku-
valliselta kannalta tarkemin ennen kuin asiasta päätetään. 
Tässä vaiheessa riittävää havainnekuviin perustuvaa tai 
muuta maisematarkastelua ei ole esitetty, ja kaavaa varten 
laaditussa alueen taajama- ja maisemakuvallisessa tarkas-

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

 



                      13(28) 
 

 

 

 

telussa ei valitettavasti myöskään oteta kantaa uudisra-
kentamiselle soveltuva korkeuden osalta. Kun oleva raken-
taminen on matalaa ja alue luonteeltaan pienipiirteinen, 
nykyisestä poikkeavan korkuisen rakentamisen vaikutuksia 
maisemaan ja taajamakuvaan tulee tarkastella ennalta 
huolella. 

9.6. Paikoin, esimerkiksi katuvarsilla, saattaa myös uudisraken-
nusten rakennusalat olla hyvä määrätä tarkastikin jo kaa-
vassa. Kaavassa tulee lisäksi määrätä uudisrakentamisen 
sopeuttamisesta miljööseen ja maisemaan ja rakennusta-
vasta tulee antaa määräyksia tai alueelle tulee laatia ra-
kennustapaohje. Nyt rakennustapaa koskevat määräykset 
puuttuvat kaavasta kokonaan. Kaavaaineistoon liitetyt 
monitoimitalon havainnekuvat sekä terveyskeskus, 
daghem, hammashoitola -kokonaisuuden viitesuunnitelma 
vaikuttavat kyllä hyväksyttäviltä. Yleismääräys olevan 
puuston säilyttämisestä tonteilla on hyvä ja kannatettava. 

Merkitään tiedoksi.  

Ks. kohta 2.9. 

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Täydennetään rakentamistapaa koskevia määräyksiä. 

10. Museovirasto 10.1. Suunnitellulta kaava-alueelta ei tunneta muinaismuistolain 
(295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä tai 
muuta arkeologista kulttuuriperintöä. Siuntiossa on tehty 
arkeologinen inventointi vuonna 2014 (Vesa Laulumaa / 
Museovirasto, Arkeologiset kenttäpalvelut), joten arkeolo-
giset selvitykset ovat ajantasaiset eikä Museovirasto edel-
lytä lisäselvityksiä. 

Siuntion kunnan kerhomaan alueelta löydettiin maanpin-
nalta hiekkamaasta kivikautinen oikokirves (löytöpaikan 
tunnus muinaisjäännösrekisterissä 10000004049). Löytö-
paikka tarkastettiin vuoden 2014 inventoinnissa. Paikka on 
pihamaata, eikä alueella ole havaittu mitään muinaisjään-

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 
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nökseen viittaavaa, joten on epätodennäköistä, että alu-
eella olisi säilynyt kiinteää muinaisjäännöstä. Arvioidulle 
löytöpaikalle ei ole osoitettu uutta rakentamista. 

Huomauttaja Mielipide Vastine 

11. Inkoon – Siuntion 
Ympäristöyhdis-
tys ry 

11.1. Tontilla 58 oleva AK-alue on ympäristöönsä nähden liian 
korkeaa. Saman kerrosalan saa mahtumaan tontille pieni-
piirteisemmillä, pientaloalueen viereen paremmin sopivilla 
3-4 kerroksisilla taloilla. Yhdeksi kaavan tavoitteista maini-
taan tiivistettävän alueen rakentaminen kestäviin liikenne-
muotoihin tukeutuvana alueena. Kuitenkin AK-alueelle on 
varattu 1 autopaikka 70 m2 kohden, mikä on aivan ylimi-
toitettu tavoiteltuun ympäristöön nähden. Oikeampi mi-
toitus olisi luokkaa 1 ap / 100 m2, mikä tarkoittaisi 50 au-
topaikkaa vähemmän. Autopaikkamitoitus olisi kuitenkin 
runsaampi kuin esimerkiksi Kirkkonummella radan lähei-
syyteen rakennettaessa. 

Tonttiin 58 liittyvää LPA-aluetta voisi autopaikkoja vähen-
täessä kaventaa / siirtää etelään, jotta jäljelle jäävä viher-
alue voitaisiin säilyttää esitettyä 20m leveämpänä. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

12. Sudenkaaren 
asukkaita 

12.1. Sudenkaaren alueen / keskusta-alueen rakennuskanta on 
täysin dominoivalta osin matalaa; asuintalot ovat lähes ko-
konaan 1-kerroksisia. Jos näiden rakennusten keskelle 
siojitetaan 6-kerroksisia rakennuksia, joita lähinnä näkee 
isommissa keupungeissa, muodostuu lopputulos kaikilla 
tavoin kammottavaski. Mikään ei sovi yhteen. Maisema-
kuva rikkoutuu kokonaan. Alueen luonne muuttuu kieltei-
seen suuntaan. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 
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Sellainen rakentaminen / kaava asettaisi alueen maan-
omistajat keskenään eriarvoiseen asemaan. Erityisen koh-
tuutonta tämä olisi niitä kohtaan, joiden tontit / asunnot 
sijaitsevat Sudenkaaren pohjoispuolella (terveyskeskuksen 
puolella), mutta samoin myös niitä kohtaan, jotka asuvat 
tällä kohden Sudenkaaren eteläpuolella. Saada naapurik-
seen käytännössä heti raja toiselle puolelle useita moni-
kerroksisia taloja, tai muuten kohtuuttoman lähelle ei ole 
hyväksyttävää. Tonttia ostettaessa tällaisesta ei ollut tie-
toa. 

On myös hyvin todennäköistä, että näiden pientalotont-
tien / -talojen arvo laskisi reilusti jo sillä perusteella, että 
tällainen kaava on olemassa. Tämä asettaisi nämä kiinteis-
töt / asunnot erilaiseen asemaan suhteessa muihin, kau-
empana sijaitseviin pientaloihin alueella. Tämä olisi myös 
inhimillisesti kohtuutonta. 

Korttelin 58 suurta rakennusoikeutta ei voi perustella sillä, 
että tämän rakennusoikeuden myymisellä voitaisiin rahoit-
taa ko. kaava-alueen suuria investointeja. Nämä suuret (ja 
tärkeät) investoinnit ovat kaikkien kuntalaisten yhteisiä in-
vestointeja. Ei voida ajatella, että erityisesti Sudenkaarella 
asuvien tulee osallistua niihin kiinteistöjentä / asuntojensa 
arvonalennusten akutta. 

Näin ollen katsomme, että korttelin 58 rakennusoikeutta 
tulee reilusti pienentää, rakennusalan rajaa tulee siirtää 
poispäin Sudenkaaren tonteista / asunnoista ja suurin sal-
littu kerrosluku korttelissa saa olla korkeintaan 2. 

13. Lähiseudun 
asukkaat 1, 2 ja 3 

13.1. Siuntion kuntaa ja kuntakeskusta on hyvä uudistaa kunnan 
tulevia tarpeita vasten. Koulukampusalue täytyy saada toi-
mivaksi ja kunnan tarpeiden mukaiseksi. Lapset tarvitsevat 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 
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 uudet ja riittävän kokoiset ja toimivat koulutilat. Myös ter-
veys- ja sosiaalitoimi tarvitsee nykyaikaiset toimitilat. Sosi-
aalitoimessa päiväkodit on tärkeää saada toimimaan riittä-
villä resursseilla. 

 13.2. Kerrostalojen rakentaminen alueelle (AK) vie sudenkaaren 
asukkaiden asumisviihtyvyyden, erityisesti rajanaapurei-
den kohdalla. Tämä häiritsee alueella asuvia. Siuntion kun-
takeskuksessa täytyy säilyttää luontoa. Se tuo alueelle 
luonnonrauhaa. Alueen eläimet tarvitsevat metsän. Lin-
nut, jänikset, oravat, lepakot,… 

Maisemallisesti tuolle alueelle ei sovi kerrostalot. Rajanaa-
pureina vastustamma kerrostalojen rakentamista alueelle 
AK. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

 

 13.3. Täytyykö tämä suurikokoinen kaavamuutos tehdä nyt ko-
konaisuutena? Olisiko mahdollista, että ensin toteutettai-
siin koulukampusalue ja myöhemmin tuo tavallaan toinen 
alue? Niin että kerrostaloja ei rakenneta alueelle AK. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

14. Lähiseudun 
asukas 4 

14.1. Uuden koulukokonaisuuden sijoitamisessa nykyisen AKK:n 
tienoolle ei ole kyetty ratkaisemaan koulaisten kuljetusten 
purku- ja lastauspaikkaa turvallisella ja toimivalla tavalla. 
Suunnitelma pysäkin sijoittamisesta asemalle ei ole mah-
dollinen. Myös kulku Siuntiontien toiselta puolen on turva-
ton. 

Saattoliikennejärjestelyjä on tarkasteltu erillisellä selvityksellä 
luonnoksen nähtävillä olon jälkeen. 

Ks. kohta 1.1. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

 

14.2. Rakentaminen AKK:n tienoolle on alueen ahtaudesta joh-
tuen hankalaa ja kallista. Parakkien ja varastoitavan mate-

Työmaan aikaiset järjestelyt liittyvät alueen toteutussuunnitte-
luun. Periaatteet hyväksytetään rakennusvalvonnassa ja tilaajalla. 
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riaalin sijoittelulle ei ole tilaa. Myöskään materiaalien kul-
jetukselle ja raskaiden työkoneiden kululle ei ole olemassa 
turvallista reittiä. 

AKK:n uuden osan säilyttämisestä ja hyödyntämisestä ei 
ole kunnollista selvitystä, saati käsitystä siitä kuka jatkossa 
tulee kantamaan vastuun uusien yhdistelmätilojen kun-
nosta. Tästä syystä vanhojen tilojen hyödyntämisen va-
raan ei voida laskea. 

Jos AKK:n uusi osa voidaan hyödyntää, tulisi selvittää sen 
muut mahdolliset käyttötarkoitukset. Esimerkiksi uusi kir-
jasto tai kunnan virastotalo. Virastotalo kunnantalon naa-
purissa olisi toimiva ja edullinen ratkaisu.  

Perusteet rakentamisesta AKK:n alueelle, eikä ruotsalaisen 
koulun ja terveyskeskuksen tonteille, jäivät epäselviksi ja 
vaikuttivat osin tunteenomaisilta.  

Rakentaminen ruotsalaisen koulun ja terveyskeskuksen 
tonteille olisi rakennusaikaisten järjestelyjen kannalta hel-
pompaa ja selkästi turvallisempaa. Liikuntakenttien sijoit-
telu koulun yhteyteen olisi mahdollista. Oppilaiden tulo ja 
poislähtö koulusta voidaan järjestää toimivasti ja turvalli-
sesti. 

Rakennuspaikka on selvitetty Sivistys ja hyvinvointikampus hank-
keen yhteydessä ja huomioitu hankkeen kilpailutuksessa. 

Ks. kohta 1.1. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

 

14.3. Kortteliin 58 kaavaillut 6krs kerrostalot ovat räikeässä kaa-
van yleisten (kaavaesittelyssä mainittujen) vanhaa säilyttä-
vien ja nykyistä rakennetta kunnioittavien periaatteiden 
kanssa. Eivätkä ne millään tavalla sovi kuntakeskuksen 
yleiskuvaan. Jo se, että kortteli sijaitsee sangen korkealla, 
tekisi taloista kuntakeskuksen näkymää liiaksi hallitsevan 
elementin. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 
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14.4. Korttelin 58 terveyskeskuksen takana sijaitseva hoitama-
ton alue on Vargbergetiltä tulevan viherkäytävän pääte-
piste syvällä kuntakeskuksen sydämessä. Alueen eliöstö, 
alueen pienuudesta huolimatta, on runsas ja monipuoli-
nen, ja sen säilyminen olisi suotavaa. Ilmeisesti ei myös-
kään ole tehty ko. alueen mahdollisten uhanalaisten lajien 
esiintymisestä kunnollista selvitystä. 

Ks. kohta 15.3. 

15. Hembygdens 
Vänner i Sjundeå 
rf  

(på svenska se 
nedan) 

 

15.1. Ei ole järkevää käsitellä samassa asemakaavassa kahta niin 
erilaista aluetta: entisen AK-koulun aluetta Siuntiontien 
länsipuolella ja sekä Siuntiontien itäpuolella sijaitsevaa 
ruotsalaisen koulun ja terveyskeskuksen aluetta. Näiden 
alueiden käsittely yhdessä voi olla vahingollista niille mo-
lemmille. Siuntiontien tulisi toimia jakolinjana näiden ko-
konaisuuksien välillä ja ne tulisi käsitellä kumpikin erik-
seen. 

Merkitään tiedoksi. 

Kunnanhallitus päätti linjata 17.12.2018 § 284, että sivistys- ja hy-
vinvointikampuksen hanke- ja kaavoitustyötä jatketaan tehtyjen 
päätösten mukaisesti niin, että se sijaitsee Aleksis Kiven koulun ja 
Lill-Bruses kiinteistöjen alueilla. Koulutoiminnot on päätetty yh-
distää samalla alueelle, jolloin muodostuvalla koulukampuksen 
alueella saavutetaan synergiaetuja mm. kouluun liittyvien huolto-
toimintojen ja vastaavien palveluiden sekä mm. liikunta- ja ruoka-
latilojen hyödyntämisen osalta. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

15.2. Onko Siuntion Sydän -suunnitelma vielä ajankohtainen? 
Sehän vaikuttaa myös tähän Campus-suunnitelmaan mm. 
katujärjestelyiden osalta. 

Merkitään tiedoksi. 

Siuntion kuntakeskuksen asemakaava (”Siuntion Sydän”) on lain-
voimainen. Sen kaava-alue rajautuu esitettyyn kaava-alueeseen 
eteläsivultaan. Asemakaava-alueiden väliset kävely- ja pyöräily-
yhteydet ja Puistopolun ja Siuntiontien kautta järjestetyt ajoyh-
teydet säilyvät ennallaan.   

Rakentamista ohjaavia määräyksiä yhtenäistetään Siuntion sydä-
men määräysten kanssa. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 
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15.3. AK-kortteli 58 sijaitsee keskusta-alueen korkeimmalla ta-
santeella ja kerroskorkeutta pitäisi rajoittaa merkittävästi, 
jotta ei syntyisi suhteettoman korkeita torneja, jotka 
muuttavat maisemakuvaa merkittävästi. Ne eivät sovi ym-
päristöönsä: eivät Sudenkaaren matalien omakotitalo- ja 
rivitalokortteleiden tai Fanjunkarsin kulttuurikeitaan tai 
etelä- ja pohjoissuuntien näkymänkään osalta. Ne tulevat 
näkymään pohjoisesta kirkonkylästä ja Sunnarvikistä ete-
lästä. Pelkästään 6. krs kerrosluvun perusteella ei myös-
kään saa todenmukaista kuvaa korkeudesta. Sjundbyhage-
nin kaksi 1970-luvun kerrostaloa ovat kolme kerrosta kor-
keita, mutta pohjakerros muodostaa neljännen kerroksen. 
Siksi on olemassa riski, että seitsemän kerrostaloa tulevat 
todellisuudessa olemaan seitsemän kerrosta korkeita. 
Seitsemän näin korkean kerrostalon sijoittaminen rajatulle 
alueelle on vastuutonta. Niitä ei ole edes mahdollista so-
vittaa ympäristöönsä istutuksilla, sillä edes täysikokoisista 
puista ei tule niin korkeita. Rakennusten korkeus tulisi vä-
hintäänkin rajoittaa siten, ettei rakennusten korkeus ylitä 
täysikasvuisen puun korkeutta (mänty, kuusi, koivu yms.). 

Eikö olisi tarkoituksenmukaisempaa muuttaa kortteli 
asuinrivitaloalueeksi, esim. ikääntyneiden asunnoiksi. 
Siuntion haja-asutusalueilla omakotitaloissa asuvien ikään-
tyneiden tarvitsee tulevaisuudessa muuttaa keskustaan lä-
hemmäs palveluita. Mikä olisi parempaa kuin varata tule-
van sosiaali- ja hyvinvointikeskuksen vieressä sijaitseva 
kortteli ikääntyneiden asumiselle. Rivitalot voitaisiin myös 
sopeuttaa luonnollisemmalla tavalla ympäristöön. 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 

 

15.4. Kotiseutuyhdistys kiittää Fanjunkarsin korostamista kallis-
arvoisena kulttuurirakennuksena. Huolestumista sen si-
jaan herättää Fanjunkarsin lähiympäristön muuttuminen 
huonompaan suuntaan. On tärkeää, että Fanjunkars ei 

Esitetty koulun rakennusala ulottuu lähimmillään reilun 40 m 
etäisyydelle Fanjunkarsin tontin rajasta ja yli 17 m etäisyydelle 
Bruses-alueen vanhasta asuintalosta.  
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joudu puristuksiin vaan rakennuksen kaikilla puolilla on 
avointa tilaa tai viheralueita. 

Bruses-alue [korttelin 58 tontin 1 eteläosa] tulisi jättää 
koskematta. Mikäli asuintaloja ja muita tontin rakennuksia 
ei voida säilyttää (mikä olisi itsessään sääli), kotiseutuyh-
distys toivoo, että tontti jätettäisiin viheralueeksi. Fanjun-
kars ei saa joutua puristuksiin tiealueen ja asutuksen vä-
liin, vaan viheraluetta tulee olla bufferina ainakin yhdessä 
sivulla. Myös tulevalle koulukompleksille luulisi olevan 
eduksi, jos lähellä sijaitsisi jotain vihreää (muuta kuin ur-
heilukentän ruohikko). Jotta Fanjunkars saa olla rauhassa 
ja muodostaa nykyisen kaltaisen kulttuurikeitaan, tulee 
huolehtia siitä, että Bruses-alueesta ei muodostua kautta-
kulkureittiä moottoriajoneuvoille, pyörille tai jalankul-
kiojille. 

Kaavassa on määräys, jonka mukaan korttelialueiden rakenta-
mattomat osat, joita ei käytetä liikenteeseen, oleskeluun tai muu-
hun sellaiseen, on pidettävä huolitellussa kunnossa. Koulun ra-
kennussuunnittelun yhteydessä suunnitellaan piha-alueet sekä 
tarpeelliset kulkureitit. 

Suojeluperiaatteet on kuvattu kohdissa 7.3, 9.2 sekä 9.3. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

15.5. Suunnitelmassa koululle osoitettu kortteli vaikuttaa pie-
neltä. Tuleeko alueella, jossa nyt on AK-koulun rakennuk-
sia, olemaan tilaa koulukompleksille, jossa on suomenkieli-
nen ala-aste, ruotsinkielinen ala-aste ja suomenkielinen 
yläaste? Lisäksi tarvitaan piha-alueita oppilaiden ulkoväli-
tunneille, pysäköintipaikkoja henkilökunnalle, vierailijoille 
ja oppilaiden kulkuneuvoille (pyörät, moottoripyörät, mo-
poautot). 

Koulualueen läheisyydessä on vain kaksi pysäköintialuetta; 
pieni pysäköintialue, joka jo nyt sijaitsee AK-koulun ja 
Siuntiontien välissä sekä pysäköintipaikka kunnantalon ta-
kana. Minne henkilökunnan ja oppilaiden kulkuvälineet 
mahtuvat koulupäivän aikana ja iltakäyttäjien kulkuväli-
neet kouluajan ulkopuolella? 

Koulun toteuttamista varten on laadittu alustava tilaohjelma, 
jossa on määritelty rakennukseen sijoitettavat toiminnot ja niiden 
tilantarve. Koulun tontilla säilyy rakentamattomia alueita, joita 
voidaan käyttää leikki- ja oleskelualueina.  

Pysäköinti- ja saattoliikennejärjestelyjä on tarkasteltu erillisessä 
selvityksessä luonnoksen nähtävillä olon jälkeen. 

Ks. kohta 1.1. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 
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15.6. On ajateltu, että koulukyydit voivat tuoda ja noutaa ete-
lästä tulevat oppilaat Siuntiontien varressa sijaitsevalta py-
säkiltä ja oppilaat kulkevat kouluun Siuntiontien alittavan 
tunnelin kautta. Pohjoisesta saapuvat oppilaat jätetään 
toiselle pysäkille Siuntiontien länsipuolella. Runsasliiken-
teisen tien (Siuntiontie) varressa sijaitseviin bussipysäkkei-
hin liittyy suuria riskejä. Oppilaat ovat lapsia, jotka eivät 
aina osaa liikkua keskittyneesti ja olla riittävän varovaisia 
liikenteessä. 

Eikö koululiikennettä tulisi suunnitella varmemmalla ta-
valla ja huolehtia että Siuntiontien länsipuolella on suu-
rempi alue, jolta bussit, taksit ja kyyditsevät vanhemmat 
voivat noutaa ja hakea oppilaat. Kunnantalon takana si-
jaitseva alue, jota käytettiin, kun AK-koulu vielä toimi kou-
lurakennuksessa, on liian ahdas. Kaikista parasta olisi erot-
taa erilliset alueet busseille ja takseille, kyyditseville van-
hemmille ja pysäköinnille. 

Ks. kohta 1.1. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

15.7. Mikäli nk. ”Siuntion Sydän” -asemakaavaa voidaan muut-
taa, voitaisiin rautatien eteläpuolella (ja Siuntiontien länsi-
puolelle) sijoittaa kaikkea julkista liikennettä palveleva 
linja-autoterminaali, joka palvelisi mahdollisesti parannet-
tuja junayhteyksiä, mikäli sellaisia saadaan joskus luotua. 
Turvallinen kävelyreitti linja-autoterminaalilta koulukam-
pukselle voitaisiin suunnitella ja rakentaa helposti. 

Siuntion kuntakeskuksen asemakaava (”Siuntion Sydän”) ei sisälly 
kaava-alueeseen Puistopolun pohjoispuolen LPA-aluetta lukuun 
ottamatta, eikä sitä siten voida muuttaa tämän asemakaavapro-
sessin yhteydessä. Ei kuulu tähän asemakaavaprosessiin. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

15.8. Pysäköintialue (LPA) uuden kerrostaloalueen (AK 58) vie-
ressä on kapea ja se tuskin riittää suunniteltujen kuusiker-
roksisten rakennusten asukkaille (perheissä on myös nyky-
ään useampia autoja, useimmiten yksi jokaisella perheen-
jäsenellä). 

Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on päätetty jakaa vai-
heisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaavoiksi. Kortteli 58 (AK- ja 
AR-alueet sekä LPA-alue) ja sitä koskevat huomautukset tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä. 
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15.9. Vanhojen kerrostalojen pysäköintialue on tallella, mutta 
se on usein täpötäynnä jo nyt. Suunnitellun uuden sosiaa-
likeskuksen viereen ei ole varattu pysäköintipaikkoja. 

Vanhojen kerrostalojen pysäköintialueelle on mahdollista raken-
taa enemmän pysäköintipaikkoja tiiviimmällä mitoituksella kaa-
van puitteissa. 

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten pysä-
köintialueet sijoitetaan tontille.  

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

15.10. Kunnankanslian henkilökunnan ja asiakkaiden täytyy 
saada autonsa jonnekin. Samalla voitaisiin suunnitella 
isommat ja paremmat pysäköintitilat sekä Jukola-päiväko-
dille että palloiluhalleille. 

Kunnantalon pysäköinti on järjestetty kunnantalon yhteyteen ja 
peruskoulun väistötilojen poistuessa pysäköintitarve tulee piene-
nemään. Ei kuulu tähän asemakaavaprosessiin. 

Siuntion kuntakeskuksen asemakaava (”Siuntion Sydän”) ei sisälly 
kaava-alueeseen. 

Esitys muutoksesta kaavaluonnokseen: 

Poistetaan kaavasta merkintä, jonka mukaan koulun pysäköinti-
paikkoja voi sijoittaa koulun pohjoispuolella sijaitsevalle LPA-kort-
telialueelle. Sinne sallitaan vain korttelin 30 autopaikkoja. 

15.11. Voitasiinko ”Siuntion Sydän” -asemakaavaa muuttaa niin 
että alueelle rakennettaisiin erillisiä pysäköintipaikkoja 
koulun henkilökunnalle, oppilaille, mahdollisten tulevien 
kerrostalojen (Siuntion Sydän -asemakaava-alue) asuk-
kaille sekä nykyisten ja toivottavasti tulevien kuntakeskuk-
sen palveluiden käyttäjille? 

Ks. kohta 15.7. 

Ei aiheuta muutosta kaavaluonnokseen. 

15. Hembygdens 
Vänner i Sjundeå rf  

 

15.1 Hembygdsföreningen anser att det inte är förnuftigt 
att en och samma detaljplan inbegriper två så olika 
områden, som den tidigare AKK-skolans område på 
västra sidan om Sjundeåvägen och Svenska skolans 

Antecknas. 

Kommunstyrelsen beslöt 17.12.2018 § 284, att project- och plan-
läggningsarbetet för campuset för bildning och välbefinnande 
fortsätts enligt tidigare beslut så att det ligger på Aleksis Kivis 
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och hälsostationens område på östra sidan om Sjun-
deåvägen. Behandlingen av dessa skilda områden på 
en och samma gång kan bara vara till skada för dem 
båda. Vore det inte allra bästa att behandla bildnings-
kvarteret på västra sidan om Sjundeåvägen som en 
helhet och kvarteret för de sociala tjänsterna på östra 
sidan om Sjundeåvägen som en skild helhet. Sjun-
deåvägen borde utgöra skiljelinje mellan de två olika 
helheterna, som borde behandlas skilt för sig. 

skolas och Lill-Bruses fastigheters område. Man har även beslutat 
att skolverksamheterna på samma område sammanfogas så att 
synergiförmåner inom skolcampuset uppstår bl.a. med skolornas 
serviceverksamheter och liknande service samt med bl.a. utnytt-
jandet av idrotts- och bespisningsutrymmen. 

Föranleder ingen ändring i planutkastet. 

15.2 Är den några år gamla sk. Siuntion Sydän -planen 
ännu aktuell? Den planen berör ju också den här 
campus-planen bl.a. med anledning av gatuarrange-
mangen. 

Antecknas. 

Sjundeå kommuncentrums detaljplan (”Sjundeås Hjärta”) är gäl-
lande. Dess planområde gränsar längs den södra sidan till det an-
förda planområdet. Gång- och cykelförbindelserna mellan detalj-
planeområdena samt körförbindelserna ordnade via Parkstigen 
och Sjundeåvägen förblir oförändrade. 

Bestämmelserna för styrandet av byggnationen harmoniseras 
med bestämmelserna för Sjundeås Hjärta.  

Föranleder ingen ändring i planutkastet. 

15.3 Hembygdsföreningen vill uttrycka sin förskräckelse 
för att man kommit på idén att placera sju höghus i 
sex våningar i området. Kvarteret befinner sig på 
centrumområdets högsta platå. Därför borde 
våningshöjden betydligt begränsas för att det inte 
skall uppstå en samling av oproportionerligt höga 
torn, som så drastiskt ändrar på landskapsbilden. De 
är inte anpassade till sin omgivning, varken till Vargs-
vängens låga egnahemshus- och radhuskvarter, Fan-
junkars kulturoas eller vyn sedd från både söder och 

Efter inlämningen av utlåtandena har det beslutats att dela pla-
nen i två faser 1 och 2 samt att skilja dem till separata planer. 
Kvarteret 58 (AK- och AR-områden samt LPA-området) och an-
märkningarna gällande dessa kommer att behandlas i samband 
med detaljplanen för fas 2. 
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norr. De kommer att synas ända från kyrkbyn i norr 
och från Sunnanvik i söder. Dessutom får man knap-
past en sanningsenlig bild av höjden om man enbart 
tänker på sex våningar. De två höghusen från 1970-
talet i Sjundbyhagen är tre våningar höga, men bot-
tenvåningen utgör en fjärde våning. Därför finns det 
en risk för att de sju höghusen i själva verket blir sju 
våningar höga. Att placera sju så höga våningshus på 
ett så begränsat område är oansvarigt. De kan omöjli-
gen ens anpassas till sin omgivning med planteringar, 
inte ens vuxna träd blir så höga. Man borde beträf-
fande höjden på byggnaderna åtminstone begränsa 
den så att husens höjd inte överstiger höjden på ett 
vuxet träd (tall, gran, björk o.dyl.). 

Skulle det inte vara ändamålsenligare att ändra kvarteret 
till bostadsområde för radhus, t.ex. för åldringsbostäder. 
Åldersstrukturen i landet och i Sjundeå tyder på att ande-
len invånare i högre ålder ökar. Det är ett faktum att Sjun-
deåbor, som ännu bor i egnahemshus i glesbygden kom-
mer att ha ett behov att flytta till centrum, närmare ser-
vicen. Vad skulle vara bättre än att reservera ett kvarter 
invid det kommande social- och välfärdskomplexet för åld-
ringsbostäder. Radhusen kunde dessutom anpassas på ett 
naturligare sätt i omgivningen. 

15.4 Hembygdsföreningen noterar med tacksamhet att 
Fanjunkars lyfts fram i detaljplaneändringen som en 
värdefull kulturbyggnad. Däremot vill hembygdsfö-
reningen uttrycka sin oro för att Fanjunkars närmiljö 

Den anförda skolans byggnadsyta ligger på det närmaste stället 
på drygt 40 meter från Fanjunkars tomtgräns och över 17 meter 
från gamla Bruses-områdets bostadshus. 

I planen finns en bestämmelse enligt vilken kvartersområdenas 
obebyggda delar som inte används för trafik, vistelse eller annat 
dylikt, skall hållas i ett välvårdat skick. I samband med skolans 
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verkar förändras till det sämre. Det är viktigt att Fan-
junkars inte blir inklämt utan att det finns öppet rum 
eller grönområden på alla sidor om byggnaden. 

Hembygdsföreningen önskar att Bruses-området lämnas 
intakt. Såvida bostadshuset och de övriga på tomten be-
fintliga byggnaderna inte kan bevaras (vilket skulle vara 
synd i sig), önskar hembygdsföreningen att tomten kan 
lämnas som grönområde. Fanjunkars får inte bli inklämt 
mellan vägområden och bebyggelse, utan det måste fin-
nas ett grönområde som buffert åtminstone på en sida. 
Dessutom skulle man ju tycka att det också skulle vara till 
fördel för det kommande skolkomplexet att det finns 
någonting grönt i närheten (förutom idrottsplanens gräs-
matta). För att Fanjunkars skall få vara i fred och fortsätta 
att utgöra den kulturoas som den för närvarande är, bör 
man värna om att det på Bruses-området inte uppstår en 
genomgångsled för varken motordrivna fordon, cyklar el-
ler fotgängare. 

byggnadsplaneringen planeras gårdsområdena samt de behövliga 
förbindelserutterna.  

Skyddsprinciperna har beskrivits under punkterna 7.3, 9.2 och 
9.3. 

Föranleder ingen ändring i planutkastet. 

15.5 Det kvarter som i planen anvisats för det nya skol-
komplexet verkar vara litet. Skall det på samma 
område, där AKK-skolans byggnader för närvarande 
finns, finnas plats för ett skolkomplex som skall ge 
rum för ett finskt lågstadium, ett svenskt lågstadium 
och ett finskt högstadium? Det behövs dessutom en 
eller flera gårdsplaner för elevernas uteraster, parke-
ringsplatser för personalen, eventuella besökare och 
elevernas fordon (cyklar, mopeder, mopedbilar). 

Än värre är att det i närheten av skolområdet endast finns 
två små parkeringsområden, den lilla parkeringen som 
också nu finns mellan AKK-skolan och Sjundeåvägen och 
parkeringsplatsen bakom kommunhuset. Var har man 

För förverkligandet av skolan har ett preliminärt lokalprogram ut-
arbetats i vilket man specifierat verksamheterna som placeras i 
byggnaden och deras utrymmesbehov. På skoltomten förblir en 
del områden obebyggda vilka kan användas som lek- och vistelse-
områden. 

Parkerings- och skjutstrafikarrangemangen har granskatsi en skild 
utredning efter att utkastet varit till påseende.  

Se punkt 1.1. 

Föranleder ingen ändring i planutkastet. 
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tänkt att personalens och elevernas alla bilar, mopedbilar, 
mopeder och cyklar skall få plats under skoldagen och 
kvällsanvändarnas utanför skoltiderna? 

15.6 Det är tänkt att skolskjutsarna kan lämna av och 
plocka upp elever som kommer söderifrån på en 
hållplats vid Sjundeåvägen och att eleverna tar sig till 
skolområdet via tunneln under Sjundeåvägen. Elever 
som kommer norrifrån lämnas av vid en annan hållp-
lats på västra sidan om Sjundeåvägen. Det finns stora 
risker förknippade med busshållplatser invid en livligt 
trafikerad genomfartsled (Sjundeåvägen). Elever är 
barn, som inte alltid kan röra sig koncentrerat och 
med iakttagande av tillräcklig försiktighet i trafiken. 

Borde man inte planera skoltrafiken på ett tryggare sätt 
och se till att det finns ett större område där bussar och 
taxibilar samt skjutsande föräldrar kan köra in på området 
väster om Sjundeåvägen för att lämna av och plocka upp 
eleverna. Området bakom kommunhuset, som användes 
till det då AKK-skolan ännu verkade i skolhuset, är för 
trångt. Allra bäst vore ju att kunna avskilja olika områden 
för skolskjutsande bussar och taxibilar, skolskjutsande för-
äldrar och parkeringsplats för personal, elever och övriga 
besökare. 

Se punkt 1.1. 

Föranleder ingen ändring i planutkastet. 

15.7 Såvida den sk. Siuntion Sydän -detaljplanen kan 
ruckas, kunde man eventuellt planera in en busster-
minal för alla allmänna kommunikationer, också 
skolskjutsarna på södra sidan om järnvägen (och på 
västra sidan om Sjundeåvägen), då skulle den också 
betjäna eventuellt förbättrade tågförbindelser, såvida 

Sjundeå kommuncentrums detaljplan (”Sjundeås Hjärta”) ingår 
inte i planområdet förutom LPA-området norr om Parkstigen, och 
kan således inte ändras i samband med denna planprocess. Hör 
ej till denna detaljplaneprocess.  

Föranleder ingen ändring i planutkastet. 
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sådana någon gång kan åstadkommas. En trygg gång-
väg från bussterminalen till skolcampuset kunde med 
lätthet paneras in och anläggas. 

15.8 Parkeringsområdet (LPA) invid det nya höghusområ-
det (AK 58) är smalt och räcker knappast till för de 
planerade sexvåningshusens invånare (nuförtiden har 
man dessutom flera bilar per familj, i de flesta fallen 
en per familjemedlem). 

Efter inlämningen av utlåtandena har det beslutats att dela pla-
nen i två faser 1 och 2 samt att skilja dem till separata planer. 
Kvarteret 58 (AK- och AR-områden samt LPA-området) och an-
märkningarna gällande dessa kommer att behandlas i samband 
med detaljplanen för fas 2. 

15.9 De gamla höghusens parkeringsplats finns kvar, men 
också den parkeringen är ofta fylld till bristningsgrän-
sen redan i dag. Invid det nya planerade socialcentret 
finns ingen reservation för parkeringsplatser. 

På de parkeringsplatser som tillhör de gamla flervåningshusen är 
det möjligt att bygga flera parkeringsplatser med en tätare mått-
sättning inom planens ramar. 

Parkeringsplatserna för byggnaderna som tjänar socialtjänsten 
och hälsovården placeras på tomten. 

Föranleder ingen ändring i planutkastet. 

15.10 Dessutom måste kommunkansliets personal och kun-
der få plats för sina bilar någonstans. I samma veva 
kunde man planera in bättre och större parkeringsut-
rymmen för både Jukola-daghemmet och bollhal-
larna. 

Kommunhusets parkering har ordnats vid kommunhuset och när 
grundskolans tillfälliga utrymmen försvinner kommer parkerings-
behovet att minska. Hör inte till denna detaljplaneprocess.  

Sjundeå kommuncentrums detaljplan (”Sjundeås Hjärta”) ingår 
inte i planområdet. 

Förslag till ändring i planutkastet: 

Markerngen enligt vilken skolans parkeringsplatser kan placeras 
på LPA-kvartersområdet norr om skolan tas bort. Där tillåts end-
ast parkeringsplatser för kvarteret 30. 
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15.11 Kunde den sk. Siuntion Sydän-detaljplanen ruckas så 
att man i det området skulle anlägga avskilda parke-
ringsplatser för skolornas personal, elever, kom-
mande invånare i de höghus som eventuellt någon 
gång byggs på detaljplaneområdet (Siuntion Sydän) 
och för kunderna som anlitar nuvarande och förhopp-
ningsvis kommande serviceformer i kommuncent-
rum? 

Se punkt 15.7. 

Föranleder ingen ändring i planutkastet. 


