
 

   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.  
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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-
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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. 
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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. 


