
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.  

  ==== 

 

TEKN 25.6.2019 § 88 

  Beredning och tilläggsuppgifter om beslutet: planeringschef Timo Onnela, 

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

 



  Förslaget till detaljplan / 1. skedet 

   

Tekniska nämnden behandlade planeutkastet 9.4.2019 § 51. Utkastet var 

framlagt till påseende under tiden 26.4.2019 – 27.5.2019. Det inlämnades 9 

utlåtanden och 5 anmärkningar om utkastet. 

 

På basis av utlåtandena justerades planeutkastet på följande sätt: 

Det höghusområde som funnits på förslag till planeområdets sydöstra del 

avskiljdes till en egen detaljplan (Campus, 2:a skedet) och idrottsparkens 

område lämnades helt utanför planen. Till detaljplanen tillades bestämmel-

ser som styr byggandet och bestämmelsen om dagvatten preciserades. 

Grundkartan uppdaterades. Benämningen ”allmän väg” i bestämmelsen gäl-

lande LT-området ändrades till ”landsväg” och byggnadsytorna i kvarter 40 

förminskades, så att de skulle vara längre bort från landsvägen. Fanjunkars-

området och dess omgivning betecknades med skyddsbeteckningen YM/s. 

Dessutom betecknades Sjundeåvägen, Fanjunkarsvägen och Charlotta Lön-

nqvists väg som historiska vägsträckningar och Fanjunkarsvägens område 

justerades att följa den befintliga vägsträckningen. Anmärkningarna gällde 

höghusområdet i kvarter 58, som i förslagsskedet avskiljs till en skild de-

taljplan (Campus, 2:a skedet). De anmärkningar som gäller området beaktas 

senare vid planeförslaget för Campus, 2:a skedet. De övriga anmärkningar-

na gällde närmast den trafik som uppstår då barn hämtas till och från skolan 

samt parkeringen. Dessa granskas närmare i förslagsskedets trafikgransk-

ning (Sitowise Oy). En utvidgning av Jukola daghem gjordes möjlig genom 

att öka byggrätten och genom att utvidga byggnadsområdet. 

 

Planens utredningar kompletterades med en bullerutredning (Destia) samt 

en granskning av den trafik som förorsakas av barn hämtas till och från sko-

lan samt en granskning av parkeringen (Sitowise Oy). Med anledning av 

bullerutredningen tillades en bestämmelse gällande placeringen av områden 

för utomhusvistelse och lek samt en bestämmelse om inglasningen av bal-

kongerna. Med anledning av granskningen av den trafik som förorsakas av 

att barn hämtas till och från skolan (Sitowise Oy) kommer man att reservera 

bilplatser för skolans parkering på idrottsparkens område. Placeringen av 

busshållplatserna invid Sjundeåvägen justerades så att hållplatsen på östra 

sidan befinner sig möjligast nära tunneln under Sjundeåvägen. 

 

Bilagor och kompletterande material: 

 Bilagor:  

o Handlingarna gällande förslaget till detaljplan 

 

Förslag:  Planeringschefen:  

 

Tekniska nämnden beslutar att framlägga det i bilagan presenterade försla-

get till detaljplan till allmänt påseende under 45 dagar vid kommunens tek-

niska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; 

  

1. Att kungöra framläggningen av förslaget till detaljplan i Kirkkonummen 

Sanomat och i Västra Nyland; 

  

2. Att begära utlåtanden om förslaget till detaljplan från följande instanser: 

 

 Rågrannarna 

 Nylands NTM-central 



 Nylands förbund 

 Museiverket 

 Västra Nylands landskapsmuseum 

 Områdesarkitekten 

 Västra Nylands räddningsverk 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 Bildningsnämnden 

 Grundtrygghetsnämnden 

 Ingå-Sjundeå miljöförening 

 Siuntion kulttuuriympäristö ry – Sjundeå kulturomgivning rf 

 Sjundeå företagare 

 Elisa Abp 

 Caruna Abp 

 

Behandling:  Medlem Tuominen föreslog: Planen har utvecklas åt rätt håll, även om 

byggnadernas läge är ett förblivande problem. I planen är även parkerings-, 

trafik- och säkerhetsfaktorerna identifierade problemområden, som man 

ännu borde granska. Förslaget fick inte understöd.  

 

Ordförande föreslog med enhälligt understöd av nämnden att man begär ut-

låtande från Sjundeå lantbruksförening. 

 

Ändrat förslag:  Tekniska nämnden beslutar att framlägga det i bilagan presenterade  

  förslaget till detaljplan till allmänt påseende under 45 dagar vid kommunens 

  tekniska kansli i adressen Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå; 

  

  1. Att kungöra framläggningen av förslaget till detaljplan i Kirkkonummen 

  Sanomat och i Västra Nyland; 

  

  2. Att begära utlåtanden om förslaget till detaljplan från följande instanser: 

 

 Rågrannarna 

 Nylands NTM-central 

 Nylands förbund 

 Museiverket 

 Västra Nylands landskapsmuseum 

 Områdesarkitekten 

 Västra Nylands räddningsverk 

 Miljö- och byggnadsnämnden 

 Bildningsnämnden 

 Grundtrygghetsnämnden 

 Ingå-Sjundeå miljöförening 

 Siuntion kulttuuriympäristö ry – Sjundeå kulturomgivning rf 

 Sjundeå företagare 

 Elisa Abp 

 Caruna Abp 

 Sjundeå lantbruksförening 

 

Beslut:   Enligt ändrat förslag.  

  ==== 

 

 


