
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, 
30.9.2019. 

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
ulla.forsberg
TEKNLTK 8.10.2019 TEKN§ 116 LIITE BILAGA
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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). 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 väg (LT), park (P), gatuområde samt gatu-/vägom-
råde 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. 

På grund av kompletteringarna av planförslaget framläggs planen på nytt till påseende 
som förslag (MBL 32§). Förslaget läggs fram till påseende för 30 dagar varvid den tidigare 
processen för växelverkan upprepas och de delaktiga igen har rätt till anmärkningar. 

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 
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Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.
Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i byggnaderna, i byggnaden eller i en
del därav.

Murtoluku roomalaisen numeron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi.
Ett bråktal efter en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största
våning man får använda i vindsplanet för utrymme som inräknas i våningsytan.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa talousrakennuksen.
Byggnadsyta på vilken ekonomibyggnad kan placeras.

Katu.
Gata.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.
Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik.

Pysäköimispaikka.
Parkeringsplats.

Kadun tai liikennealueen alittava kevyen liikenteen yhteys.
Gång- och cykelförbindelse under gata eller trafikområde.

Murtoluku roomalaisen numeron edessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen
suurimman kerroksen alasta saa kellarikerroksessa käyttää kerrosalaan luettavaksi tilaksi.
Ett bråktal framför en romersk siffra anger hur stor del av arealen i byggnadens största
våning man får använda i källarvåningen för utrymme som inräknas i våningsytan.

Istutettava alueen osa.
Del av område som skall planteras.

Rakennustaiteellisesti tai historiallisesti arvokas rakennus. MRL 57 §:n 2. momentin nojalla
määrätään, että rakennusta ei saa purkaa. Rakennuksessa tehtävien muutos- ja
korjaustoimenpiteiden sekä pihapiiriin toteutettavien uudisrakennusten tulee olla sellaisia, että
rakennuksen kulttuurihistoriallisesti tai maisemakuvan kannalta arvokas luonne säilyy. Ennen
muutos- tai korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä tulee museoviranomaiselle varata tilaisuus
lausunnon antamiseen.
Arkitektoniskt eller historiskt värdefull byggnad. Enligt MBL 57§ 2:a moment bestäms att
byggnaden inte får rivas. Ändrings- och reparationsarbeten som utförs i byggnaden samt
nybyggen inom gårdstunet bör vara sådana att byggnadens kulturhistoriska eller
landskapsbildliga värdefulla karaktär bevaras. Före ändrings- eller reparationsarbeten inleds
skall museiverket beredas möjlighet att ge ett utlåtande.

Ohjeellinen ajoyhteys.
Riktgivande körförbindelse.

Historiallinen tielinja.
Tien linja ja suhde ympäristöön tulee säilyttää. Tavanomaiset tien hoito- ja kunnostustyöt
ovat sallittuja. Suuremmista tien linjausta ja sen rakenteiden muuttamista koskevista
suunnitelmista tulee neuvotella museoviranomaisten kanssa.
Historisk vägdragning.
Vägens dragning och förhållande till omgivningen bör bibehållas. Vanlig skötsel och
förbättring av vägen är tillåtet. Angående planer för större förändringar av vägdragningen
och vägkonstruktionen bör förhandlas med museimyndigheterna.

Rakennusala.
Byggnadsyta.

Suojeltava alueen osa, jolla sijaitsee muistomerkki.
Del av område, på vilken det finns ett minnesmärke, som skyddas.

Johdolle varattu alueen osa.
För ledning reserverad del av område.

Maanalaiselle johdolle varattu alueen osa.
För underjordisk ledning reserverad del av område.
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SIUNTION KUNTA - SJUNDEÅ KOMMUN
CAMPUS ASEMAKAAVA - DETALJPLAN FÖR CAMPUS
Asemakaavan muutos koskee kortteleita 65, 66, 40, 58 sekä puisto- sekä liikennealueita.
Detaljplaneändringen berör kvarter 65, 66, 40, 58 samt park- och trafikområden.

ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET:
DETALJPLANEBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:

Asuinkerrostalojen korttelialue.
Kvartersområde för flervåningshus.

Opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue.
Kvartersområde för undervisningsbyggnader.

Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialue.
Kvartersområde för byggnader för social verksamhet och hälsovård.

Museorakennusten korttelialue.
Kvartersområde för museibyggnader.

Puisto.
Park.

Maantien alue.
Område för landsväg.

Autopaikkojen korttelialue.
Kvartersområde för bilplatser.

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva.
Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja.
Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja.
Gräns för delområde.

Ohjeellinen tontin/rakennuspaikan raja.
Riktgivande tomt-/byggnadsplatsgräns.

Korttelin numero.
Kvartersnummer.

Ohjeellisen tontin/rakennuspaikan numero.
Nummer på riktgivande tomt/byggnadsplats.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun yleisen alueen nimi.
Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat allmänt område.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä.
Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten, rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun

Asemakaavalla muodostuvat korttelit 65, 40, 58 sekä puisto- sekä liikennealueita.
Genom detaljplanen bildas kvarter 65, 40, 58 samt park- och trafikområden.

Alue, jolla ympäristö säilytetään.
Pihapiirin puistoinen ilme tulee säilyttää
Område där miljön bevaras.
Gårdstunets parklika utseende bör bevaras.

Liite/Bilaga 3



Rakennusten julkisivujen värityksen tulee olla
pääosin valkoinen ja värityksessä tulee tehosteena
käyttää Siuntion kuntakeskuksen lähiympäristö- ja
rakentamistapaohjeessa määriteltyjä keltaisen,
oranssin, punaisen tai vaaleansinisen sävyjä.

Kattomuotona on oltava harjakatto. Katemateriaalin
tulee olla sävyltään tumma. Kattopintaa on sallittua
aukottaa kattoikkunoilla, kattolyhdyillä ja terasseilla.

Rakennusten pysäköintijärjestelyt ja ulkovalaistus on
suunniteltava arkkitehtuuria vahvistavina aiheina
erillisten suunnitelmien mukaisesti
rakennussuunnittelun yhteydessä.

Viherrakentaminen toteutetaan rakentajan toimesta
laadittavan erillisen pihasuunnitelman mukaisesti.

LPA-alueet
Maantasoon rakennettavat pysäköimispaikat on
jäsennettävä pienempiin osiin puu- tai
pensasistutuksin vähintään 35 m välein.

Puistoalueet
Puistoalueet suunnitellaan Siuntion kuntakeskuksen
lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeen periaatteiden
mukaisesti. Puistoalueet toteutetaan erikseen
laadittavan puistosuunnitelman mukaisesti. Alueiden
puistomainen ilme tulee säilyttää.

Hulevedet
Rakennusten kattovedet ja muut puhtaat hulevedet
on viivästytettävä tontilla ennen ohjaamista
hulevesijärjestelmään tai johdettava hallitusti
eteenpäin.

Byggnadernas huvudsakliga fasadfärg skall vara vit och
som effektfärg skall de gula, orange, röda eller ljusblå
nyanser som definierats i Sjundeå kommuncenters
detaljplans närmiljö- och byggnadsanvisningar
användas.

Byggnaderna bör ha ett åstak. Takbeläggnings-
materialet skall vara mörkt. Det är tillåtet att ha
öppningar i taket i form av takfönster, lanterniner och
terrasser.

Byggnadernas parkeringsarrangemang och
utomhusbelysning bör planeras som teman som stöder
arkitekturen, enligt separata planer i samband med
byggnadsplaneringen.

Grön- och gårdsområden förverkligas av byggaren
enligt en skild gårdsplanering.

LPA-områden
Parkeringsplatser i marknivå skall delas i mindre delar
med hjälp av träd och buskar som planteras minst
var 35:e meter.

Parkområden
Parkområdena planeras i enlighet med de principer
som anges i närmiljö- och byggnadsanvisningen för
Sjundeå kommuncenter. Parkområdena genomförs
enligt en separat uppgjord parkplan. Områdenas
parklika uttryck skall bevaras.

Dagvatten
Byggnadernas takvatten och övrigt rent dagvatten skall
infiltreras i marken på tomten innan det dirigeras till
dagvattensystemet eller styras vidare på ett behärskat
sätt.

(40/3,4)

pp/h

pp

pp/t

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa.
Del av område reserverad för gång- och cykeltrafik.

Ajoneuvoliittymän likimääräinen sijainti.
Ungefärligt läge för in- och utfart.

Suluissa olevat numerot osoittavat korttelin ja ne tontit, joiden autopaikkoja saa alueelle
sijoittaa.
Siffrorna inom parentesen anger det kvarter och de tomter vilkas bilplatser får förläggas
till området.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla huoltoajo on sallittu.
Del av område reserverad för gång- och cykeltrafik där servicetrafik är tillåten.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu alueen osa, jolla tontille ajo on sallittu.
Del av område reserverad för gång- och cykeltrafik där infart till tomt är tillåten.

YLEISET MÄÄRÄYKSET:

Autopaikkoja varattava seuraavasti:
- AK-korttelialueet 1ap/70 k-m²
- YO, YS ja YM -korttelialueet 1 ap/150 k-m²

Meluntorjunta
Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa tai suojata
liikenteen melulta siten, että melutaso ei ylitä
valtioneuvoston (VNp 993/1992) asettamia
ohjearvoja.

Parvekkeet tulee lasittaa niillä julkisivuilla, joilla
ylittyy melun ohjearvotaso 55 dB päivällä.

Korttelialueet
Korttelialueiden rakentamattomat osat, joita ei
käytetä liikenteeseen, oleskeluun tai muuhun
sellaiseen, on pidettävä huolitellussa kunnossa.

Tonteilla olemassa olevaa puustoa tulee
mahdollisuuksien mukaan säilyttää siten että alueen
puistomainen ilme säilyy.

Alueella tulee soveltaa Siuntion kuntakeskuksen
asemakaavan lähiympäristö- ja
rakentamistapaohjeen periaatteita siten, että alueista
muodostuu taajamakuvallisesti sekä laadullisesti
yhtenäinen kokonaisuus.

YO- korttelialue ja YS-korttelialue 40
Rakentamisessa tulee huomioida Fanjunkarsin
arvojen ja taajamakuvallisen aseman säilyminen.

Rakennusten julkisivut eivät saa antaa umpinaista
vaikutelmaa Siuntiontien suuntaan, vaan niitä on
mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä avonaisesti
sisäänkäynneillä, ikkuna-aukotuksella ja/tai
julkisivulasituksella. Laajoja yhtenäisiä julkisivupintoja
tulee välttää. Julkisivuja tulee rytmittää väri- ja
materiaalivaihtelun tai porrastuksin.

Julkisivujen tulee olla pääjulkisivumateriaaliltaan
rapattuja, puuverhoiltuja tai maalattua betonia.
Näkyviä elementtisaumoja tulee välttää.
Välttämättömät saumat tulee pyrkiä sijoittamaan
esim. syöksytorvien ja parvekepielien kohdalle.

Bilplatser skall reserveras enligt följande:
- AK-kvartersområden 1 bp/70 m²-vy
- YO, YS och YM -kvartersområden 1 bp/150 m²-vy

Bullerskydd
Lek- och vistelseområdena utomhus bör placeras eller
skyddas så att statsrådets riktvärden för bullernivån
(SRb 993/1991) inte överskrids.

Balkonger på de fasader, där bullret överstiger den
riktgivande nivån på 55dB, bör glasas in.

Kvartersområden
Kvartersområdenas obebyggda delar, som inte används
för trafik, vistelse eller annat sådant skall hållas i ett
vårdat skick.

Det befintliga trädbeståndet på tomterna skall i mån
av möjlighet bevaras så att områdets parklika uttryck
bevaras.

På området skall principerna i Sjundeå kommuncenters
detaljplans närmiljö- och byggnadsanvisningar
tillämpas så att området bildar en både tätortsbilds-
och kvalitetsmässigt enhetlig helhet.

YO-kvartersområde och YS-kvartersområde 40
Vid byggandet skall bevarandet av Fanjunkars värden
och tätortsbilds status beaktas.

Byggnadernas fasader får inte återge ett slutet intryck
mot Sjundeåvägen, utan de måste, i mån av
möjlighet, behandlas på ett öppet sätt med hjälp av
entréer, fönsteröppningar och/eller fasadglasning. Stora
enhetliga fasadytor bör undvikas. Fasaderna skall delas
upp med hjälp av färg- och materialvariationer eller
avtrappningar.

Fasadernas huvudsakliga fasadmaterial skall vara
putsade, klädda med trä eller målad betong. Synliga
elementfogar bör undvikas. Nödvändiga fogar bör
placeras intill stuprör och balkongkarmar.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER:
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   TENGBOM OY
  
SIUNTION KUNTA  30.09.2019 

CAMPUS ASEMAKAAVAN MUUTOS 

Asemakaavan muutos koskee kortteleita 65, 66, 40, puisto- sekä liikennealueita. Asemakaavan muutoksella muodostuvat korttelit 65, 40, puisto- sekä 
liikennealueet. 
  
Kaavaehdotus nähtävillä (MRL 65 §, MRA 27 §) 4.7.2019 – 19.8.2019   
 

YHTEENVETO OSALLISTEN KUULEMISESTA SEKÄ KAAVOITTAJAN VASTINEET KAAVAEHDOTUKSESTA SAATUIHIN  
LAUSUNTOIHIN JA MIELIPITEISIIN 
 

Huomauttaja Lausunto Vastine 

1. Ympäristö- ja ra-
kennuslautakunta  

1.1. Vastineissa on jätetty tärkeitä lausuntoja huomiotta. Lill-
Bruses -tilan omakotitalo on mainittu useassa lausunnossa. 
Miksi Lill-Bruseksen alueella ei ole suojelumerkintää, 
vaikka 2004 rakennetulla Fanjunkarilla on? YM-alue tulee 
laajentaa käsittämään myös Lill-Bruseksen alue, joka on 
myös osa alueen maisemakuvaa. YM-määräys tulee laatia 
uudestaan niin, että se huomioi alueen kaikki arvot tar-
kemmin. 

Lausunnoissa esitettyjä kommentteja on huomioitu mahdolli-
suuksien mukaan ja kaavaan on tehty muutoksia niiden pohjalta 
tarkoituksenmukaisesti kokonaisuus ja kaavoituksen tavoitteet 
huomioiden. 

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavalla suojeltavista 
rakennuksista päättää kunta.  Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo 
on pitänyt Fanjunkarsin suojelumerkintää hyvänä.  

Aluearkkitehti ei käynnillään nähnyt Lill Brusesin kiinteistöllä ole-
van museaalisia arvoja. Rakennus on remonttien myötä muuttu-
nut niin paljon, että rakennuksen aikakauteensa liittyvät piirteet 
ovat hävinneet. Vuonna 1920 rakennettuun Brusesiin on tehty 
1980-luvulla sellaisia muutoksia, ettei sen ulkoasu enää vastaa ai-
kakaudelle tyypillisiä piirteitä, eikä sillä siten ole suojeluarvoa. 
Edellä kuvatut perustelut asuinrakennuksen suojelematta jättä-
miselle on lisätty asemakaavan selostukseen.  

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen.  



                      2(16) 
 

 

 

 

1.2. Pelastusviranomaisten lausunto on päätetty jättää koko-
naan huomiotta. 

Lausuntoa ei ole jätetty huomioimatta, vaan siinä esiin tuodut 
asiat koskevat toteutussuunnittelutasoa ja tulevat ajankohtaisiksi 
rakennusluvan hakemisen yhteydessä. Vielä ei ole tiedossa tar-
kasti koulurakennuksen tai kerrostalokorttelien kokoa ja pihajär-
jestelyitä, joten tarkkaa pelastustien sijaintia ei voida kaavassa 
esittää, jotta kaava ei rajoittaisi alueen suunnittelua. Luonnosvai-
heen vastineisiin on kirjattu, että asia huomioidaan tarkemman 
toteutussuunnittelun yhteydessä. Asuinkerrostalokortteli on ero-
tettu omaksi kaavavaiheekseen ja sitä koskeva kaavoitus jatkuu 
erillisenä asemakaavanaan myöhemmin. 

Kiinteistöjen omistajan ja haltijan sekä toiminnanharjoittajan on 
osaltaan huolehdittava siitä, että hälytysajoneuvoille tarkoitetut 
ajotiet ja muut kulkuyhteydet (pelastustiet) pidetään ajokelpoi-
sina ja esteettöminä ja että ne on merkitty asianmukaisesti. Sisä-
asianministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pe-
lastustien merkitsemisestä. (Pelastuslaki 379/2011, luku 3, 11.§.) 

Pelastustiemerkeissä täytyy olla tekstit Pelastustie ja Pysäköinti 
kielletty tai vaihtoehtoisesti voi käyttää myös Pysäköinti kielletty 
–merkkiä. Lisäksi sisääntuloreitin varrella opastaulu eli ”reitti-
kartta”, joka sijoitetaan kulkusuunnan mukaan. 

Lisäksi rakennuslupahakemuksen liitteissä sekä rakennuksen pe-
lastussuunnitelmassa tulee huomioida autojen pysäköintiä pelas-
tustielle ja ohjata pelastusteiden kunnossapitoa. 

Pelastusajoneuvojen mitat ja painot on selvitettävä paikkakunta-
kohtaisesti. Sisäasiainministeriöllä ei ole yhtenäistä ohjetta pelas-
tusteiden suunnitteluun. Pelastuslaitokset ovatkin laatineet omia 
pelastustieohjeita. Pelastusreitit ja asunnot tulisi suunnitella si-
ten, että pelastusreitit voisivat sijaita kadulla, mikäli katuja voi-
daan käyttää pelastustoimintaan ilman lisäkustannuksia. Näin pi-
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hatila säilyy muille toiminnoille ja samalla säästetään pelastustei-
den rakentamis- ja ylläpitokustannuksissa. (Pihan yleinen raken-
tamistapaohje kaavaan). 

Tontin pelastustiet ja suunnitellut nostopaikat esitetään pelastus-
tiepiirroksessa (1:200/1:500) tai asemapiirroksessa. Piirros liite-
tään rakennuslupapiirustuksiin sekä rakennuksen käyttö- ja 
huolto-ohjeeseen. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

1.3. Kaavan liitteeksi on tehtävä uusi lähiympäristö- ja raken-
nusohjeistus, jossa huomioidaan tämän alueen erityispiir-
teet. Tämän alueen ohjeissa tulee huomioida mm. lähialu-
eiden ohjeet, Fanjunkarsin ja Lill-Bruseksen alue jne. 

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan luonnosvaiheen lausunnon 
johdosta kaavassa on yhtenäistetty rakentamista koskevia mää-
rääyksiä Siuntion sydämen kanssa. Kaavassa on annettu ohjeita 
rakennusten julisivujen suunnittelusta sekä edellytetty, että alu-
eella tulee soveltaa Siuntion kuntakeskuksen asemakaavan lähi-
ympäristö- ja rakentamistapaohjeen periaatteita siten, että alu-
eista muodostuu taajamakuvallisesti sekä laadullisesti yhtenäinen 
kokonaisuus. Alueen kulttuuriarvoja on huomioitu merkinnöin ja 
niitä koskevin määräyksin. Kaavassa on osoitettu historialliset tie-
linjat, sekä museoalueena toimiva Fanjunkarsin torppa.  

Ks. myös kohdat 1.8 sekä 4.3. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

1.4. Fanjunkars-muistomerkki tulee lisätä kaavaan asiaankuulu-
vine määräyksineen. 

 

Kaavaehdotuksessa museoalueen ympäristö on merkitty säilytet-
täväksi /s-merkinnällä Länsi-Uudenmaan maakuntamuseon luon-
nosvaiheen lausunnossa esitetyn mukaisesti. Maakuntamuseolla 
tai ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa kulttuuriympäristön 
osalta, ks. kohdat 3.2 ja 4.1. 

Esitys muutoksesta kaavaehdotukseen: 
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Lisätään muistomerkille suojelumerkintä. 

1.5. Kaavamerkintä ”t” puuttuu. Esitys muutoksesta kaavaehdotukseen: 

Lisätään puuttuva merkintä talousrakennuksen rakennusalasta. 

1.6. Lautakunta ehdottaa, että havainnekuvista tehdään 3D-
mallinnus niin, että nähdään miten rakennukset sopivat 
alueelle. 

Esitys muutoksesta kaavaehdotukseen: 

Tehdään 3D-mallinnus ja liitetään kaava-aineistoon näkymäkuva 
sekä alueleikkaus havainnollistamaan koulurakennuksen sopi-
mista alueelle. 

1.7. Määräyksiin tulee lisätä, että rakennukset täytyy liittää 
kaukolämpöverkkoon uusien rakennusjärjestyksen mää-
räysten mukaisesti. 

Määräys rakenusten liitämisestä kaukolämpöön on rajoittava te-
kijä ja vastoin Hinku periaatetta, koska kaukolämpö tuotetaan 
fossiilisilla polttoaineilla. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

1.8. YO-määräyksiin tulee lisätä, että rakennuksia suunnitelta-
essa täytyy huomioida, ettei kampusalue jätä Fanjunkarsia 
varjoonsa. 

Fanjunkars sijaitsee mäen laen eteläpuolella ja koulukampus poh-
joispuolella noin 10 metriä alempana ja sen rakennusala yli 70 
metrin etäisyydellä Fanjunkarsista. Fanjunkars sijaitsee yli 70 m 
etäisyydellä tulevasta koulukampusrakennuksesta. Fanjunkars ra-
kennusten lattiataso on noin +28.00 koulun 1. kerroksen lattia-
taso tulee asettumaan +17,300 tasolle, koulurakennus 3 kerroksi-
sena rakennuksena tulee olemaan noin 12-13 metriä korkea, ra-
kennus tulee sijoittumaan Puistopolun varrelle liikenneyhteyksien 
vuoksi, jolloin tulevan kampusrakennuksen ja Fanjunkars raken-
nuksien väliin jää liki 40 m leveä hyvin suurten puiden metsittämä 
mäenrinteen peittämä metsä kaista. 

Rakennukset eivät muodosta yhteistä näkymää myöskään Siun-
tion tielle, vaan rakennusten väliin jää laajahko tiheä metsäalue, 
joka on osa oppimisympäristöä ja säilytetään opetuksen tarpei-
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siin myös tulevaisuudessa. Fanjunkarsin ympärille on osoitettu is-
tuettavaa alueen osaa ja museoaluetta koskevassa /s-merkin-
nässä on edellytetty, että pihapiirin puustoinen ilme tulee säilyt-
tää. Näillä toimenpiteillä pyritään siihen, että Fanjunkarsin piha-
piiri ja miljöö säilyy myös kuntakeskuksen kehittyessä museoalu-
een ympärillä. 

Esitys muutoksesta kaavaehdotukseen:  

Täydennetään määräyksiä, että rakentamisessa tulee huomioida 
Fanjunkarsin arvojen ja taajamakuvallisen aseman säilyminen. 

1.9. YO-alueen autopaikkoja on liian vähän. Autopaikkojen 
määrä 1 ap/150 m2 on liian vähän ja paikkojen määrä on 
kaksinkertaistettava. 

Kampusrakennuksen arvioitu koko tulee oleman noin 6300 hym2 
/ noin 8300 brm2 ja työpaikkoja on arvioitu olevan noin 100. Työ-
paikkarakentamisessa pinta-alavertailun sijaan pysäköintipaikko-
jen määrän mitoittavia tekijöitä ovat työpaikkojen määrä ja asia-
kaspysäköinti tarve.  Urheilukentän alueelle on varauduttu sijoit-
tamaan yhteensä 113 henkilökunnan paikkaa. Autopaikkoja voi-
daan toteuttaa minimimäärää enemmän. 

Henkilökunnan pysäköintipaikkojen sijoittaminen päiväsaikaan 
tyhjinä oleville liikuntahallin parkkipaikoille on ekologisesti kes-
tävä ja hyvä ratkaisu, jolla pystytään kattamaan tulevan kampuk-
sen henkilökunnan pysäköintitarve erinomaisesti. Todennäköi-
sesti kaikki työntekijät eivät tarvitse pysäköintipaikkaa, joten hen-
kilökunnan pysäköintipaikkojen tarve on tältä osin pienempi. 

Asiointipysäköinnin pysäköintipaikat voidaan sijoittaa Siuntion-
tien ja Puistopolun viereiselle LP alueelle sekä esteettömän-
pysäköinnin paikat tarvittaessa kampuksen tontille. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 
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1.10. Lausunnot pyydetty alueen naapureilta, mutta ei alueen 
maanomistajilta. Myös maanomistajia on kuultava ja heitä 
on informoitava kaavoituksesta. 

Asemakaava-alue on pääosin Siuntion kunnan omistuksessa, 
Siuntiontie on valtion omistuksessa. Osallisia tiedotetaan kaavan 
nähtävillä oloista kunnallisten kuulututusten tapaan ja he saavat 
esittää mielipiteensä kaavan nähtävillä ollessa maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on 
nähtävillä kaavoituksen loppuun asti. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

1.11. Koska lautakunnan edellinen lausunto on jätetty suurelta 
osin huomioimatta, lautakunta mainitsee uudelleen seu-
raavat: 
 

Kortteli 30: pysäköintipaikkoja Siuntion sydän –asemakaa-
vassa. 

Luonnosvaiheessa Siuntion sydämen LPA-alueelle osoitetut kou-
lukorttelin autopaikat on poistettu ko. autopaikkojen korttelialu-
eelta. Kaavaehdotuksessa ei ole siten vähennetty korttelille 30 
osoitettujen autopaikkojen määrää. Koulukampuksen pysäköinti-

järjestelyt on esitetty selostuksen liitteenä olevassa saattoliiken-
teen liikenneselvityksessä (Sitowise Oy). Pysäköinti on osoitettu 
urheilukentän alueelle vuoropysäköintinä.  

Esitys muutoksesta kaavaehdotukseen:  

Poistetaan LPA-korttelialue kaavasta, koska sille ei kohdistu muu-
tostarpeita. 

1.12. Lähiympäristö- ja rakennusohjeistuksen laatiminen. Ks. kohta 1.3. 

1.13. Kaava-alueen pysäköintipaikat ja tiet, toisen kaava-alueen 
pysäköintipaikkoja ei voi käyttää. 

Pysäköintijärjestelyjä on tarkasteltu erillisessä saattoliikenteen lii-
kenneselvityksessä (Sitowise Oy). Urheilukentän pysäköintipaik-
kojen käyttäminen päiväaikaan koulun henkilökunnan pysäköin-
tiin on todettu mahdolliseksi. Vuoropysäköinti ja olemassa olevan 
pysäköintialueen tehokkaampi hyödyntäminen on taloudellisesti 
edullinen ratkaisu. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 
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1.14. Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan tulee asemakaavan 
avulla tutkia mahdollisuuksia rakentaa ja sijoittaa toimin-
toja eri alueille. Jos annettuja lausuntoja ei huomioida siir-
retään tulevat ongelmat tulevaisuuteen.  YO-alueen raken-
nusoikeus on kaksinkertaistettu nykyisestä asemakaavasta, 
mutta ei olla tarkasteltu mahdollisuuksia suunnitella alu-
etta samalla tarkkuudella. Sekä YO- että YS-alueen raken-
nusruutuja on suurennettu, mutta alueelle ei ole merkitty 
piha-alueita, leikkipaikkoja tai yhdysteitä (pelastusteitä).  
Ympäristö- ja rakennuslautakunta haluaa painottaa, miten 
tärkeää on, että alueen mahdollisuudet suunnitellaan ja 
tutkitaan tarkasti. Tutkimukset ja suunnitelmat antavat 
tarpeelliset perusteet rakennusluvan myöntämiselle. Nyt 
suuri osa näistä perusteista puuttuu. 

Koulukampuksen hankesuunnittelu etenee kaavoitusprosessin 
rinnalla erillisenä hankkeena. Suunnitelmassa tutkitaan raken-
nuksen tilaohjelman kautta myös piha-alueiden mitoitus. Hanke-
suunnitelmasta on liitetty havainnekuvia selostuksen liitteeksi.  

Koulukampuksen hankesuunnittelussa huomioidaan opetusra-
kennusten suunnittelua ohjaavat ympäristöministeriön ohjeet, 
jotka on päivitetty kesällä 2019. Lisäksi huomioidaan tämänhetki-
set toiminnalliset vaatimukset liittyen hoito- ja palvelurakennus-
ten toiminnallisuuteen. Hankesuunnittelua ohjataan kunnan toi-
mesta. 

Ks. myös kohta 1.6. 

Esitys muutoksesta kaavaehdotukseen: 

Tarkennetaan koulukeskuksen rakennusalaa sekä rakennuksen 
suurinta sallittua kerroslukua viimeisimmän hankesuunnitelman 
mukaan.  

 

1.15. Ympäristö- ja rakennuslautakunnan mielestä asemakaavaa 
tulee muuttaa yllämainittujen lausuntojen mukaisesti ja se 
on asetettava uudestaan nähtäville maankäyttö- ja raken-
nuslain mukaisesti. 

Kaavaa tarkennetaan koulutontin osalta ja kaava asetetaan uu-
delleen ehdotuksena nähtäville. 

Esitys muutoksesta kaavaehdotukseen:  

Kaava asetetaan uudelleen ehdotuksena nähtäville (MRA 32 §). 

2. Sivistyslauta-
kunta / 21.8.2019 
§67 

2.1. 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. 

Merkitään tiedoksi. 

Siuntiontien varrella oleva autopaikkojen korttelialue (LPA) on ny-
kytilanteessa sekä kaavassa merkitty korttelin 40 kerrostalotont-
tien (AK) 3 ja 4 käyttöön.  Sosiaalitointa ja terveydenhuoltoa pal-



                      8(16) 
 

 

 

 

Tontin yhteyteen suunniteltu autopaikkojen korttelialue 
on riittävän suuri ja sijoittuu hyvin korttelialueen Siuntion-
tien puoleiselle reunalle.  

Korttelia reunustava puisto muodostaa varhaiskasvatuksen 
toiminnan kannalta tonttia luontevasti rajaavan alueen, 
joka tukee varhaiskasvatuksen toimintaa. 

velevien rakennusten käyttöön on osoitettu tontilla sijaitseva py-
säköintialue Koulutien varrella. Lisäksi tonteille on mahdollista to-
teuttaa laajempia pysäköintialueita. Autopaikkojen sijainti suun-
nitellaan tarkemmin toteutuksen yhteydessä. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen.  

2.2. Kortteli 65: Asemakaavaluonnoksessa osoitetaan tulevalle 
sivistys- ja hyvinvointikampukselle riittävän suuri esi- ja pe-
rusopetusta, kirjasto-, nuoriso, kulttuuri, liikunta- ja kun-
touttavaa työpajatoimintaa palvelevien rakennusten kort-
telialue, joka mahdollistaa sivistyslautakunnan määrittele-
mien toiminnallisten vaatimusten ja tavoitteiden mukais-
ten 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. 

Merkitään tiedoksi. 

Korttelin 65 sosiaali- ja terveysdenhuoltoa varten varatulla ton-
tilla on varauduttu toimintojen laajentamistarpeeseen. Päiväko-
dille osoitettua rakennusoikeutta on lisätty ja rakennusalan rajaa 
tarkistettu siten, että päiväkotia on mahdollista laajentaa.  

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

3.1. ELY-keskus on antanut kaavaluonnoksesta lausuntonsa 
24.5.2019.  Lausunnon antamisen jälkeen asemakaava on 

Merkitään tiedoksi. 
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3. Uudenmaan ELY-
keskus /28.8.2019 

päätetty jakaa vaiheisiin 1 ja 2 ja erottaa ne erillisiksi kaa-
voiksi. Kortteli 58 (AK- ja AR-alueet sekä LPA-alue) tullaan 
käsittelemään vaiheen 2 asemakaavan yhteydessä.  ELY-
keskuksen lausunto on liikenteen osalta otettu riittävästi 
huomioon. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

3.2. ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa asemakaavaehdo-
tuksesta kulttuuriympäristön osalta. 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

3.3. Meluntorjuntaa koskevaan määräykseen on syytä liittää 
mukaan viittaus valtioneuvoston päätökseen: "Leikki- ja 
oleskelualueet tulee sijoittaa tai suojata liikenteen melulta 
siten, että melutaso ei ylitä valtioneuvoston (VNp 
993/1992) asettamia ohjearvoja." 

Esitys muutoksista kaavaehdotukseen: 

Meluntorjuntaa koskevaan määräykseen lisätään viittaus valtio-
neuvoston päätökseen: "Leikki- ja oleskelualueet tulee sijoittaa 
tai suojata liikenteen melulta siten, että melutaso ei ylitä valtio-
neuvoston (VNp 993/1992) asettamia ohjearvoja." 

4. Länsi-Uudenmaan 
maakuntamuseo 

4.1. Osa maakuntamuseon aiemmista kommenteista on huo-
mioitu. Fanjunkarsin YM-korttelialuetta koskien kaavaan 
on lisätty /s-merkintä ja määräykseen maininta pihapiirin 
puustoisen ilmeen säilyttämisestä. Siuntiontien, Fanjunkar-
sintien ja Charlotta Lönnqvistintien historiallinen arvo on 
osoitettu lisäämällä kaavaan kyseisiä tielinjauksia koskevat 
s-merkinnät asianmukaisine määräyksineen. 
 
Maakuntamuseo pitää lisäyksiä tärkeinä, tarpeellisina ja 
kannatettavina. 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

4.2. Fanjunkarsin pohjoispuolella sijaitsevan Lillbrusesin tilan 
1920-luvulla rakennetun asuinrakennuksen suojelumer-
kintä on jätetty pois, vaikka rakennuksella on suojelumer-
kintä voimassa olevassa osayleiskaavassa. Sr-merkinnän 
poistamista ei ole perusteltu riittävällä tavalla, sillä aina-
kaan maakuntamuseon tiedossa ei ole, että rakennuksen 

Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla asemakaavalla suojeltavista 
rakennuksista päättää kunta. Aluearkkitehti ei käynnillään nähnyt 
Lill Brusesin kiinteistöllä olevan museaalisia arvoja. Rakennus on 
remonttien myötä muuttunut niin paljon, että rakennuksen aika-
kauteensa liittyvät piirteet ovat hävinneet. Vuonna 1920 raken-
nettuun Brusesiin on tehty 1980-luvulla sellaisia muutoksia, ettei 
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kunto, asu tai suojelun perusteet olisivat merkittävästi 
muuttuneet aiemmasta. 

Maakuntamuseo esittää, että rakennuksen säilyminen tu-
lee mahdollistaa kaavassa vähintään niin, että rakennuk-
selle osoitetaan rakennusala ja sille mietitään uusi, raken-
nukseen ja korttelialueelle soveltuva käyttö. Mikäli suoje-
lumerkintä poistetaan, vaaditaan vankemmat perustelut. 

sen ulkoasu enää vastaa aikakaudelle tyypillisiä piirteitä, eikä sillä 
siten ole suojeluarvoa. Edellä kuvatut perustelut asuinrakennuk-
sen suojelematta jättämiselle on lisätty asemakaavan selostuk-
seen. 

Lillbrusesin alue ja rakennukset jäävät osaksi koulun toiminta-alu-
etta. Alue toimii opetuksen toiminta-alueena, havainnepohjai-
sena luontoympäristönä jonka merkitys luonnontieteellisten ha-
vaintojen suorituspaikkana tulevaisuudessa vain korostuu. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

4.3. Kaavaan on lisätty myös rakentamista ohjaavia määräyksiä 
eikä maakuntamuseolla ole niiden osalta kommentoitavaa.  

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

4.4. Lisäksi maakuntamuseo pitäisi hyvänä, että Siuntiontien 
reunoille osoitettaisiin säilytettävää tai istutettavaa puuri-
vistöä, mikä tukisi miljöön vehreän yleisilmeen säilyttä-
mistä myös kaavallisesti. Yleismääräys olevan puuston säi-
lyttämisestä tonteille kaavassa jo on, ja se on hyvä ja kan-
natettava. 

Maakuntamuseolla ei ole tässä vaiheessa muuta kommen-
toitavaa nähtäville olevaan kaavaehdotukseen. 

Kaikilla rakennusalueen ulkopuolisilla alueilla tulee säilyttää ole-
massa oleva puusto mahdollisimman hyvin. Fanjunkarsin etelä-
puolisen liiketontin muuttaminen puistoksi edesauttaa myös 
puistomaisenilmaan säilymistä. 

Esitys muutoksista kaavaehdotukseen: 

Kortteleita ja puistoalueita koskevaa yleismääräystä täydenne-
tään siten, alueen puistomainen ilme tulee säilyttää.  

5. Museovirasto / 
24.7.2019 

5.1. 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. 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 



                      11(16) 
 

 

 

 

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

Museovirastolla ei ole huomautettavaa kaavaehdotuk-
seen. 

6. Caruna Oy / 
2.8.2019 

6.1. Kaava-alueella on Caruna Oy:n sähkönjakeluverkkoa ohei-
sen liitteen 1 mukaisesti. Sinisellä viivalla on esitetty 20 kV 
johdot ja 0,4 kV johdot vihreällä ja vaaleanpunaisella. Ilma-
johdot on esitetty yhtenäisellä viivalla ja maakaapelit kat-
koviivalla. 

Kaavan myötä alueella tarvitaan pienjänniteverkon vahvis-
tamista. 

Tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Carunan 
toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Joh-
tojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä reitti. 

Caruna Oy:lla ei ole muuta huomautettavaa ko. asemakaa-
vaehdotuksesta. Toivomme saavamme tiedoksi, kun kaava 
on vahvistettu. 

Merkitään tiedoksi toteutusta varten.  

Esitys muutoksista kaavaehdotukseen: 

Täydennetään kaavakartalle johtorasitteet. 

7. Perusturvalauta-
kunta / 4.9.2019 

7.1. Asemakaava sopii hyvin sijaintinsa vuoksi perusturvan ny-
kyisiin palveluihin. Asemakaavassa on kunnallisia palveluja 
kaiken ikäisille asukkaille, joka mahdollistaa ulottuvuuksia 

Merkitään tiedoksi. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 
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eri sukupolvien väliselle kanssakäymiselle. Kerrostaloasun-
not mahdollistavat esim. ikäihmisille asuinmahdollisuutta 
sekä kunnallisten että muiden palveluiden läheisyydessä. 

Kerrostaloalueelta on myös turvallinen kulku sivistys- ja 
hyvinvointipalveluihin. Nykyiset terveydenhuollon kiinteis-
töt ovat huonossa kunnossa. Kaava mahdollistaa perustur-
valle tulevia uusi kiinteistöjä, jotta voidaan turvata laaduk-
kaita sote-palveluja myös jatkossa 

8. Inkoon-Siuntion 
Ympäristöyhdis-
tys 

8.1. Pidämme kaavamuutossuunnitelmaa tarkoituksenmukai-
sena. 

Esitämme kuitenkin, että kaavan toteuttaminen ja raken-
taminen on toteutettava kunnan ilmastostrategia huomi-
oiden siten, että toteutuksen hiilijalanjälki jää mahdolli-
simman pieneksi. 

Merkitään tiedoksi jatkosuunnittelua ja toteutusta varten. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

 

Huomauttaja Muistutus Vastine 

9. Siuntion 
Kulttuuriympäris-
tö ry – Sjundeå 
kulturomgivning 
rf / 27.8.2019 

9.1. Haluamme toimittaa päättäjille faktatietoa, jota tarvitaan 
lasten ja nuorten perus- ja ihmisoikeuksien toteutta-
miseksi Campus -kaavoituksessa, muun muassa jo todettu-
jen liikenneturvallisuusongelmien ratkaisemiseksi.  

Vaadimme, että Campus –kaavoituksessa toteutetaan tie- 
ja liikennejärjestelyjen osalta lapsivaikutusten arviointi. 
Perustamme vaatimuksemme Lapsen oikeuksien yleissopi-
mukseen, joka on kaikkia alle 18-vuotiaita koskeva perus- 
ja ihmisoikeussopimus. 

Suunnittelussa on huomioitu lasten turvallisuus ja hyvinvointi. Lii-
kennejärjestelyjä on tarkasteltu nimenomaisesti lasten turvalli-
suuden kannalta. Koulun kohdalle on alikulun yhteyteen varau-
duttu toteuttamaan uudet bussipysäkit Siuntiontien varteen. 
Pyöräpaikat ja saattoliikenteen alueet on sijoitettu siten, että 
niiltä on turvalliset yhteydet koululle.  Erityistä huomiota on kiin-
nitetty erityisesti kevyen liikenteen väylien ja kampuksen huolto-
liikenteen eriyttämiseen. 

Siuntion sivistyslautakunnan mukaan asemakaavaehdotus mah-
dollistaa sivistyslautakunnan määrittelemien toiminnallisten vaa-
timusten ja tavoitteiden mukaisten tilojen ja piha-alueiden suun-
nittelun ja toteutuksen. Lisäksi pysäköintialueet on sijoitettu kaa-
vamuutoksessa sopivan etäisyyden päähän varsinaisesta sivistys- 
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Lapsen oikeuksien komitea on määritellyt muun muassa 
seuraavat artiklat perustavanlaatuisiksi yleisperiaatteiksi 
Lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanossa: 

- Lapsen edun ensisijaisuus kaikissa hallintoviranomaisten 
toimissa, jotka koskevat lapsia 

- Lapsen oikeus elämään sekä henkiinjäämiseen ja kehitty-
miseen mahdollisimman täysimääräisesti.  

Lapsivaikutusten arviointi tulee käsitellä dokumentoidusti 
kyseisen kaavan valmistelussa ja toteutuksessa. Lapsivai-
kutusten arviointi -selvityksen toteuttajalla tulee olla tar-
vittava lainsäädännön tuntemus ja työkokemus lapsivaiku-
tusten arvioinnista liikennetoimialalla. 

ja hyvinvointikampuksen tontista sekä erilleen oppilaiden välitun-
tipihoista. Ks. kohdat 2.1, 2.2. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

 

 9.2. Siuntion koululaisten liikenneympäristö, mukaan lukien 
koulualue, sitä ympäröivä alue ja koulureitit, on nykyisel-
lään strukturoimaton ja turvaton, ei vain lapsille ja nuo-
rille, vaan myös aikuisille. Turvallisuusriskien minimoi-
miseksi, koulualueen ja sitä ympäröivän alueen liikenne 
sekä koululaisten koulureitit kaikilla kunnan alueilla tulee 
järjestää lain nojalla, ennen kaikkea lasten ja nuorten kan-
nalta toimiviksi ja turvallisiksi. Koulujen liikenne tulee jär-
jestää yksisuuntaiseksi. Koululaisten joukkoliikennepaikka 
tulee keskittää katettuun sijaintiin siten, ettei ajoneuvojen 
tarvitse peruuttaa. 

Siuntiontietä kulkevat bussit pysähtyvät Siuntintien varrella ole-
valla pysäkillä ja jatkavat samaan suuntaan. Koululaisbussit hyö-
dyntävät nykyistä Koulutien kääntöpaikkaa. Kääntöpaikalta joh-
taa jalkakäytävä alikulun kautta koululle. Saattoliikenne ohjataan 
koulun pohjoispuolelle siten, että lapset voivat kulkea suoraan 
koulun pihalle. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

10. Virkkulänkylä Oy 
/ 7.8.2019 

10.1. Asemakaava-aluetta on pienennetty jättämällä asuinker-
rostalojen (AK) kortteli 58 kokonaan pois. Asemakaava-
alueen pienentämistä ei kuitenkaan ole perusteltu. Kort-
teli AK 58 kuitenkin liittyy tiiviisti sosiaali- ja terveyden-
huollon (YS) palveluihin ja asemakaavan kokonaisuuteen, 
ja tulee sen vuoksi pysyttää asemakaavassa. Nykyisestä 
terveyskeskusrakennuksestakin osa on korttelin AK 58 

Kouluhanke on aikataulultaan kiireellinen, jotta väliaikaistiloista 
voidaan siirtyä uusiin koulutiloihin. Alueiden tavoitteet ovat kes-
kenään hyvin erilaisia. Kunnalliset palvelut halutaan käsitellä 
omana kokonaisuutenaan ja asuinalue omanaan. Uusi terveys-
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puolella ja osa puistoalueella, joka on ehdotettu jätettä-
väksi asemakaavaan. 

keskus sekä päiväkoti on mahdollista toteuttaa uudelle sosiaali-
tointa ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten tontille, 
vaikka nykyinen terveyskeskus jää tämän vaiheen ulkopuolelle. 

Esitys muutoksesta kaavaehdotukseen: 

Täydennettään selostukseen perusteluja kaavan jakamiselle vai-
heisiin. 

 10.2. Museorakennusten korttelialuetta (YM) on huomattavasti 
pienennetty verrattuna voimassa olevaan asemakaavaan. 
YM-alue tulee säilyttää voimassa olevan asemakaavan mu-
kaisena, koska YM-alueen pienentäminen tuhoaa alueen 
korvaamattomia museaalisia, rakennushistoriallisia, raken-
nustaiteellisia ja maisemallisia arvoja. Se ei ole maan-
käyttö- ja rakennuslain asemakaavan sisältövaatimusten 
eikä kestävän kehityksen mukaista. 

Maakuntamuseolla ei ollut huomauttamista Fanjunkarsia koske-
viin merkintöihin ja määräyksiin tai museoalueen laajuuteen.  
Aluearkkitehti ei käynnillään nähnyt Lill Brusesin kiinteistöllä ole-
van museaalisia arvoja. Rakennus on remonttien myötä muuttu-
nut niin paljon, että rakennuksen aikakauteensa liittyvät piirteet 
ovat hävinneet.  

Lillbrusesin alue ja rakennukset jäävät osaksi koulun toiminta-alu-
etta Alue toimii opetuksen toiminta-alueena, havainnepohjaisena 
luontoympäristönä jonka merkitys luonnontieteellisten havainto-
jen suorituspaikkana tulevaisuudessa vain korostuu. 

Ks. myös kohdat 1.8. ja 4. 

 

 10.3. YM- alueella oleva asuinrakennus tulee suojella yleiskaa-
van mukaisesti. Kaavaselostuksessa mainitut perustelut 
suojelematta jättämiseksi eivät ole laisinkaan riittäviä. 

Ks. kohdat 1.1, 4.1 ja 9.2. 

 

 10.4. Kuntakeskuksen alueella on runsaasti muita vaihtoehtoja 
koulu - Campuksen sijoittamiseksi, kuin YM- alue. Kaava-
ratkaisun lähtökohta tulee olla YM-aluetta tukeva ottaen 
samalla tulevien sukupolvien tarpeet huomioon. Asiaan 

Kunnanhallitus on tehnyt päätöksen (17.12.2018 § 284), että 
koulu toteutetaan nyt asemakaavoitettavalle alueelle. Alueella si-
jaitsee nykyisin useita kunnallisia palveluita, joiden keskittäminen 
tukee niiden toimintaa ja kannattavuutta sekä palveluiden saavu-
tettavuutta. Koululaisia hyödyttää myös urheilupuiston läheisyys. 
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vaikuttaa merkittävästi myös se, että kunta on maanomis-
tajana YM-alueella ja omistaen yleiskaavassa suojellun 
asuinrakennuksenkin. 

Kaavan tavoitteena on myös säilyttää alueen kulttuurihistorialli-
set arvot. Siihen on pyritty niitä turvaavin suojelumerkinnöin ja 
määräyksin. 

Tekninen lautakunta (16.10.2018 § 115, 13.11.2018 § 121) kävi 
perusteellisen ja kattavan käsittelyn eri sijoitusvaihtoehdosta. 

Kunnanhallituksen hyväksymän (KH 27.8.2018 § 157) tilatarvesel-
vityksen mukaan kahden erillisen koulun totettaminen Siuntion-
tien eripuolille vaatii enemmän tiloja kuin yhden rakennuksen 
ratkaisu sijoitettuna AKK läheisyyteen, jos palvelutoiminnot ovat 
samat.  

Kunnan kokoon nähden jo pelkästään kampushanke on mittasuh-
teiltaan historiallisen suuri investointikohde. On tärkeää tavoi-
tella kestävää ja edullisinta ratkaisua, joka tyydyttää tarvittavat ti-
latarpeet ja huomioi myös ratkaisujen muut kuin taloudelliset vai-
kutukset. Lisäksi ylläpito ja käyttökustannukset lisääntyvät pinta-
alan lisääntymisen suhteessa. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

 10.5. Kuulutuksen mukaan asemakaavaehdotus on julkisesti 
nähtävillä virka-aikana teknisessä toimistossa 4.7-
19.8.2019. Tekninen toimisto on kuitenkin kuulutuksen 
mukaan suljettu 1.7-27.7.2019. Näin ollen maankäyttö- ja 
rakennusasetuksen 27 §:n 30 päivän nähtävillä oloaika ei 
täyty. Teknisen toimiston aukiolo ajat on maanantaista 
perjantaihin klo 9.00-11.15 ja 11.45-13.00, joka ei ole kuu-
lutuksessa mainitun virka-ajan mukainen aukiolo aika. 

MRL 65 § mukaan kaavaehdotus on asetettava julkisesti nähtä-
ville. Nähtäville asettamisesta on tiedotettava kaavan tarkoituk-
sen ja merkityksen kannalta sopivalla tavalla. Kunnan jäsenille ja 
osallisille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä asiassa, eli 
muistutuksen laatimiseen. 

MRA 27 § mukaan asemakaavaehdotus on pidettävä kunnassa 
julkisesti nähtävänä vähintään 30 päivän ajan.  Kunnan jäsenillä ja 
osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavaehdotuksesta. Muistu-
tus on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päätty-
mistä. 
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Nähtäville asettamisesta ja oikeudesta muistutuksen tekemiseen 
on ilmoitettava niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkais-
taan, jollei asian merkittävyys edellytä laajempaa tiedottamista. 

Kuulutuksen mukaisesti kaavaehdotus on ollut julkisesti nähtä-
villä virka-aikana 4.7 – 19.8.2019 Siuntion teknisessä toimistossa 
(suljettu 1.7-21.7, Siuntiontie 504, 02580 Siuntio) sekä kunnan 
kotisivuilla.  

Kaavaehdotus on siis ollut nähtävillä yhteensä 47 päivän ajan. 
Virka-ajalla tarkoitetaan ko. viraston tavanomaista aukioloaikaa. 

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 

 10.6. Virkkulankylä Oy pyytää, että maankäyttö- ja rakennuslain 
67 §:n mukaisesti sille lähetetään valtuuston päätös Cam-
pus- asemakaavan hyväksymisestä valitusosoituksineen. 

MRA 67 § mukaan kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä 
on viipymättä lähetettävä tieto niille kunnan jäsenille sekä muis-
tutuksen tekijöille, jotka kaavan nähtävillä ollessa ovat sitä kirjalli-
sesti pyytäneet ja samalla ilmoittaneet osoitteensa. 

Merkitään tiedoksi toimenpiteitä varten.  

Ei aiheuta muutosta kaavaehdotukseen. 


	Liite 4_Havainnekuvat(1).pdf
	Havainnekuva Campus 1:2000
	Havainnekuvat.pdf
	Havainnekuva 1:2000
	Näkymä etelän suunnalta.pdf
	Näkymä etelän suunnalta



	Liite 5_Saattoliikenne(1).pdf
	Sheets and Views
	A3_1000_pysäkit_ve1

	Sheets and Views
	Kaavio

	Sheets and Views
	Pysäköinti_ja_huolto

	Sheets and Views
	Pysäköinti_ja_huolto



