
TENGBOM AB  SJUNDEÅ KOMMUN 
  

CAMPUS DETALJPLAN / FAS 1 
Campus för bildning och välbefinnande 
Program för deltagande och bedömning 30.1.2019, gransk. 14.6.2019. 

PLANERINGSOMRÅDE 

Detaljplaneändringen gäller kvarteren 65, 66, 40, 58 och park- och trafikområdena i Sjun-
deå kommuncentrum.  

Efter att detaljplaneförslaget varit framlagt har områdets planläggning fasats och detalj-
planeändringen delats i två separata planer. Fas 1 berör området för campus för bildning 
och välbefinnande. Fas 2 berör bostadsområdet i sydost. 

Fas 1, Campus för bildning och välbefinnande framskrider som mera brådskande och före 
fas 2 till förslags- och godkännandeskedet. 

Området för detaljplaneändringen ligger i Sjundeå kommuncentrum runt Sjundeåvägen. 
I norr avgränsas området av Parkstigen och Skolvägen, i väst av Aleksis Kivis väg och id-
rottsparken, i söder av f.d. hälsocentralens område (kvarter 58) och i öst av Ringvägen. 

 

Bild: Planeringsområdets läge. (Karta: Lantmäteriverket 2018)  

NULÄGE 

Området ligger mitt i tätorten och där finns två skolor, hälsocentral, serviceboende, dag-
hem, utrymmen för ungdomar, sporthall, ett kvarter för våningshus samt Aleksis Kivis bo-
ställe som fungerar som museum. I närheten av området finns bl. a. småhus- och vånings-
husbebyggelse och centrumets service. Det är 500 m till järnvägsstationen. Topografin är 
huvudsakligen relativt jämn. Jordmånen utgörs huvudsakligen av lera och i södra delen av 
finsand.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Pyhtaa.jpg
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MÅLSÄTTNING 

Uppgörandet av detaljplanen har inletts på kommunens initiativ. Arbetet utgörs av en de-
taljplaneändring inom Campus-området var syftet är att förstora skol-campuset, anvisa 
tillräckliga områdesreservationer för offentlig service, säkerställa museiområdets skydds-
värden samt att undersöka en för området adekvat trafiklösning. 

MARKÄGANDET 

Planläggningsområdet ägs huvudsakligen av kommunen.  

PLANERINGSSITUATIONEN 

Riksomfattande mål för områdesanvändning  

De riksomfattande målen för områdesanvändningen utgör en del av markanvändnings- 
och bygglagens planeringssystem. De riksomfattande målen har trätt i kraft år 2000. Stats-
rådet beslöt 14.12.2017 angående de förnyade riksomfattande målen för områdesan-
vändning och dessa trädde i kraft 1.4.2018. Målen enligt markanvändnings- och byggnads-
lagens §24 skall beaktas i all planering av områdesanvändning.  

Följande specifika riksomfattande mål för områdesanvändning gäller speciellt för 
planeringsområdet: 

• En polycentrisk områdesstruktur som bildar nätverk och grundar sig på goda 
förbindelser främjas i hela landet, och livskraften och möjligheterna att utnyttja 
styrkorna i de olika områdena understöds. 

• Förutsättningar skapas för en kolsnål och resurseffektiv samhällsutveckling, som 
i främsta hand stöder sig på den befintliga strukturen. 

• Tillgängligheten i frågan om tjänster, arbetsplatser och fritidsområden för de olika 
befolkningsgrupperna främjas. Utvecklandet av gång, cykling och kollektivtrafik 
samt av kommunikations-, färd-, och transporttjänster främjas. 

• Man bereder sig på extrema väderförhållanden och översvämningar samt på 
verkningarna från klimatförändringen.   

• Olägenheter för miljön och hälsan som orsakas av buller, vibrationer och dålig 
luftkvalitet förebyggs. 

• Det sörjs för att det finns tillräckligt med områden som lämpar sig för rekreation 
samt för att nätverket av grönområden består. 

Landskapsplan 

Nylands landskapsplan godkändes i landskapsfullmäktige 14.12.2004. Miljöministeriet har 
fastställt landskapsplanen 8.11.2006. I landskapsplanen har planeringsområdena marke-
rats som områden för tätortsverksamhet. Genom området går en riksväg längs med vilken 
området är markerat som för viktigt för värnandet av kulturmiljön eller landskapet. Dess-
utom är området område för centrumfunktioner.  
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Bild: Utdrag ur Nylands landskapsplan, godkändes i landskapsfullmäktige 14.12.2004  
(planändringsområdets läge har markerats med en röd ring)  

Nylands etapplandskapsplan I (faktorer som förorsakar miljöolägenheter) har fastställts 
av miljöministeriet 22.6.2010. I etapplandskapsplanen har inga områdesreserveringar för 
planeringsområdet markerats. 

Nylands etapplandskapsplan II (enandet av områdes- och samhällsstrukturen) har 
fastställts av miljöministeriet 30.10.2014. I etapplandskapsplanen granskas de tidigare 
planlösningarna för områdes- och samhällsstrukturernas, trafikens, handelns samt 
glesbygdsområdenas motivkrets del. I planen har markeringen angående alternativ 
lösning av trafikled eller riktgivande dragning samt centrumfunktionernas område 
upphävts. En beteckning för område som skall förtätas, område för centrumfunktioner 
och för värnandet av kulturmiljön riksomfattande viktig väg (RKY 2009) har tillagts.  

Nylands etapplandskapsplan III (Blombackens vattenreningsverk) har fastställts av 
miljöministeriet 1.4.2014. I etapplandskapsplanen har inga områdesreserveringar för 
planeringsområdet markerats. 

Nylands etapplandskapsplan IV (hållbart, konkurrenskraftig och välmående Nyland) har 
fastställts av landskapsfullmäktige 24.5.2017. I planen har markeringen av Sjundeåvägen 
som område viktigt för värnandet av kulturmiljön eller landskapet upphävts. De upphävda 
beteckningarna återtas i den utsträckning som den 4:e etapplandsskapsplanen förutsätter 
med användningen av de nya markeringssätten.  

Nylandsplanen 2050 bereds åren 2016-2019 och den är i utkastskedet. Planens huvudmål 
är: en hållbar styrning av tillväxten och den interregionala balansen, svar på klimat-
förändringen och en hållbar användning av naturen och dess tillgångar, ökande välfärd 
och dragningskraft och hållbar konkurrenskraft. När planen träder i kraft kommer 
Nylandsplanen att både de i kraft varande och lagakraftvunna landskaps-planerna.  

Generalplan 

I huvuddelen av området gäller den 22.3.1993 godkända och 13.12.1993 fastställda del-
generalplanen för Sjundeå centrum. I delgeneralplanen har för området som skall detalj-
planeras markerats följande områdesreserveringar: bosättningsområde inom tätt bosatt 
område, e max = 0,35 (AC), område för service och förvaltning inom tätt bosatt område, 
e max = 0,6 (PC), rekreationsområde inom tätt bosatt område (VC). Genom området löper 
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en regionväg längs vilken det finns en gång- och cykelvägsförbindelse. Dessutom går en 
gång- och cykelvägsförbindelse genom områdets östra del. Mitt i detaljplaneläggningsom-
rådet finns två skyddade byggnadsobjekt (sr). Sjundeåvägen har markerats som historisk 
väg.  

  

Bild: Utdrag ur Delgeneralplanen för Sjundeå centrum, detaljplaneändringsområdet har 
avgränsats med en röd streckad linje.  

Ändringen av generalplanen för Sjundeå kommuncentrum (5.9.2008) gäller området för 
Aleksis Kivis skola och idrottsparken samt Sjundeåvägens norra del. Skolan är markerad 
som område för allmän service (PY), idrottsparkens område som område för idrotts- och 
rekreationsservice (VU-1) på vilket byggnader som betjänar idrotts-, rekretions- och 
fritids-verksamhet kan placeras, dock så att över 4 m höga endast inom det med streckad 
linje avgränsade området. Dessa byggnaders sammanlagda takyta får inte överstiga 6000 
m². Sjundeåvägen har markerats som regionväg och området längs med vägen som 
område som kan utvecklas med hjälp av små åtgärder (raster). 

 

Bild: Utdrag ur ändringen av generalplanen för Sjundeå kommuns kommuncentrum, 
detaöljplaneområdet har avgränsats med röd streckad linje.   
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Detaljplan 

Inom planeringsområdet finns flera gällande detaljplaner. I den sammanställda detaljpla-
nen finns följande beteckningar: kvartersområde för bostads- och affärsbyggnader (ALK), 
kvartersområde för byggnader som betjänar undervisningsverksamhet (YO), kvartersom-
råde för museibyggnader (YM), kvartersområde för byggnader som betjänar socialtjänster 
och hälsovård (YS), kvartersområde för allmänna byggnader (Y), kvartersområde för af-
färsbyggnader (K), område för allmän parkering (LP), område för allmän väg (LT), park (P), 
gatuområde samt gatu-/vägområde reserverat för gång och cykling (pp). 

Bild: Utdrag ur den sammanställda detaljplanen. Det preliminära detaljplaneändringsom-
rådet har avgränsats med röd streckad linje.  

Byggnadsordning  

Sjundeås nuvarande byggnadsordning godkändes i kommunfullmäktige 12.11.2001 §91 
och den trädde i kraft 1.1.2002. En ändring i § 31 godkändes i fullmäktige 1.10.2007. Bygg-
nadsordningen är föråldrad och i den behandlas inte dagens byggnadstrender såsom sol-
paneler. Den innehåller även en del föråldrad information. Kommunförbundet har upp-
gjort en handbok och råd åt kommunerna för att granska byggnadsordningen. Byggnads-
ordningen har förnyats under årets 2018 lopp och godkänns i kommunfullmäktige 2019. 

Utredningar  

För detaljplanen uppgörs:  

• Granskning av landskaps- och tätortsbilden, Tengbom Ab 

• Trafikutredning, Destia Ab 

• Campus, Sjundeå. Bullerutredning för detaljplaneområdet, Destia Ab 2019 

• Sjundeå Campus detaljplaneändring, Trafikgranskning, Destia Ab, expertservice 
2.4.2019 

  

, 
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 KONSEKVENSBEDÖMNING 

I samband med planläggningen utreds miljökonsekvenserna för planens förverkligande på 
ett sådant sätt som det förutsätts i Markanvändnings- och byggplanen och -förordningen. 
I planläggningen bör miljökonsekvenserna för planens förverkligande utredas, inklusive 
samhällsekonomiska, sociala, kulturella och övriga verkningar. Utredningarna bör göras 
för hela det område, på vilken man kan beräkna att planen kan ha väsentliga konsekven-
ser. 

Konsekvensbedömningen görs som expertutlåtande och den grundar sig på utredningar 
gjorda för området, befintligt utgångsmaterial samt gjorda terränginventeringar.  

I samband med planläggningen utreds konsekvenserna för: 

• människors levnadsförhållanden och livsmiljö; 

• jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet; 

• växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna; 

• region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin samt trafiken; 

• stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön  

I miljökonsekvensbedömningen behandlas även principerna för förhindrande eller lind-
rande av eventuella negativa verkningar.    

DELTAGANDE I PLANBEREDNINGEN 

Om planläggningens inledande, händelser i anslutning till planläggningen och planens 
framläggande till påseende informeras på kommunkansliets anslagstavla, i tidningarna 
Kyrkslätts nyheter och Västra Nyland samt på kommunens internet-sidor (www.siuntio.fi). 
Under planläggningens gång ordnas vid behov myndighetssamarbete. Om anhängiggö-
randet av planen har det informerats i planöversikten 2018. 

Inledningsskedet 

Programmet för deltagande och bedömning finns till påseende i Sjundeå kommunkansli 
och på kommunens internetsidor under hela planberedningstiden. Om planens anhängig-
görande kungörs enligt kommunens praxis för övriga kommunala kungörelser. Program-
met för deltagande och bedömning kompletteras vid behov under planläggningsproces-
sen. Programmet för deltagande och bedömning skickas för information till de delaktiga 
myndigheterna. 

Beredningsskedet 

Detaljplanutkastet framläggs till påseende för växelverkan för 30 dagar enligt uppskatt-
ning i april 2019. Under tiden då materialet är till påseende ordnas ett invånarmöte. De 
delaktiga kan framföra sina åsikter angående planutkastet. Åsikterna bör tillställas kom-
munen före tiden för planutkastets offentliga påseende går ut. Kommunen ger grundade 
genmälen till åsikterna. Om ställandet till påseende kungörs enligt praxis för kommunens 
övriga kommunala kungörelser. Myndigheterna ombes om utlåtanden angående planut-
kastet. 
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Förslagsskedet  

På basen av den från planutkastet erhållna feedbacken och kommunens härav dragna 
slutsatser bereds ett planförslag. Planförslaget framläggs till påseende för växelverkan un-
der 30 dagars tid på sommaren 2019. De delaktiga har rätt att göra anmärkning angående 
planförslaget. Anmärkningen bör tillställas kommunen före tiden för planförslagets of-
fentliga påseende går ut. Kommunen ger grundade genmälen till anmärkningarna. Om 
ställandet till påseende kungörs enligt praxis för kommunens övriga kommunala kungö-
relser. Myndigheterna ombes om utlåtanden angående planförslaget. 

Godkännande 

På basen av den från planförslaget erhållna feedbacken och kommunens härav dragna 
slutsatser görs små korrigeringar i planförslaget. Om planförslaget väsentligt förändras 
efter att det varit till påseende bör det framläggas på nytt till påseende som förslag. Fram-
läggande till påseende på nytt är dock inte nödvändigt om ändringen gäller enbart privat 
fördel och de berörda delaktiga hörs separat. 

Man strävar till att planen lämnas in till Sjundeå kommunfullmäktige för godkännande på 
hösten 2019. Angående godkännandet av planen kungörs enligt praxis för kommunens 
övriga kommunala kungörelser. Angående beslutet om godkännande kan ändring sökas 
genom besvär till Helsingfors förvaltningsdomstol och vidare till Högsta förvaltningsdom-
stolen. 

VEM ÄR DELAKTIGA? 

Delaktiga är områdets markägare samt de, på vars boende, arbete eller andra förhållan-
den den under beredning varande planen kan anses väsentligt inverka. Därtill är delaktiga 
de myndigheter och samfund vars verksamhetsområde behandlas. De delaktiga har rätt 
att ta del av planläggningens beredande, bedöma dess verkningar och uttrycka sina åsik-
ter om planen (MBL 62 §). 

 

A. Delaktiga markägare och invånare 

• Områdets samt närgrannskapets markägare, invånare och företag 
 

B. Myndigheter 

• Nylands NTM-central 

• Nylands förbund  

• Nylands landskapsmuseum 

• Museiverket 

• Sjundeå kommuns miljönämnd, tekniska nämnden, bildnings- och fritidsnämn-
den, grundtrygghetsnämnden 

• Västra Nylands räddningsverk 

 

C. Övriga samfund 

• Elektricitetsverk som verkar i området  

• Vattenförsörjningsverk som verkar i området 
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KONTAKTUPPGIFTER 

Ytterligare uppgifter om planens beredning ges av följande personer: 

 

Sjundeå kommun:   

Planeringschef Timo Onnela 

Sjundeåvägen 504, 02580 Sjundeå 

tel. 044 386 1286 

e-post: förnamn.släktnamn@siuntio.fi 

 

Planläggare:   

Landskapsarkitekt YKS 359 Maarit Suomenkorpi 

Tengbom Ab 

Salomonsgatan 17 A, 00100 Helsingfors 

tel. 050 415 3009 

e-post: förnamn.släktnamn@tengbom.fi 


