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MASALAN LAATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

JOHDANTO
Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen itäosassa sijaitsevan Masalan
taajaman alueelle Masalantien ympäristöön yleissuunnitelmatasoinen laatu- ja ympäristösuunnitelma ja sitä täydentävä laatukäsikirja.
Laatu- ja ympäristösuunnitelmassa otetaan kantaa Masalan taajamakuvan parantamiseen ja siinä käytettäviin keinoihin. Suunnitelman tarkoituksena on ohjata julkisten alueiden toteutusta ja varmistaa yhtenäinen, Masalan alueelle sopiva lopputulos.
Laatu- ja ympäristösuunnitelmaan tukeutuva laatukäsikirja laadittiin pääosin ympäristösuunnitelman hyväksymisen jälkeen.
Raportti on laadittu Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan
toimeksiannosta. Kirkkonummella työstä vastasi kaavoitusarkkitehti Seppo Mäkinen. Konsulttityöstä FCG Suunnittelu ja tekniikka
Oy:ssä vastasi maisema-arkkitehti Taina Tuominen.
Ohjausryhmään kuuluivat Kirkkonummen kunnassa seuraavat henkilöt:
Tero Luomajärvi
Seppo Mäkinen
Anna Hakamäki
Annika Pousi
Ilmari Viljanen
Suvi Kylmänen
Harry Eklund
Ari Luomala

kunnanarkkitehti
kaavoitusarkkitehti
kaavoitusarkkitehti
kaavoitus arkkitehti
suunnitteluinsinööri
suunnitteluinsinööri
kunnanpuutarhuri
rakennuttajainsinööri

FCG:ssä projektiin osallistuivat seuraavat henkilöt:
Taina Tuominen
Arja Sippola
Jarmo Silvennoinen
Eeva Eitsi
Inkeri Niskanen
Johanna Stigzelius
Tuomas Miettinen
Kari Lomperi

Suunnittelualueen rajaus ja tarkemmat työkohteet: 1 Masalan asemalta Masalantien yli Tinanrinteelle ja Tinantorille sekä Tinantien, Tinankujan ja Masalantien risteykseen saakka kulkeva vyöhyke (katualueet ja torit), 2 Masalan urheilupuiston sekä Masalantien ja Sundsbergintien kiertoliittymät ja niiden
lähiympäristö, 3 ja 4 taajaman pääsisääntulokohdat Masalantiellä.

projektipäällikkö, maisema
laatuvastuu
kunnallistekniikka, laatuvastuu
maisema
maisema
maisema
liikenne
rakenteet

Raportin valokuvat Taina Tuominen
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SUUNNITTELUALUE
Masalan alueella on parhaillaan käynnissä useita kaava- ja katusuunnitteluhankkeita, sekä näiden lisäksi muita kehittämishankkeita. Masalan taajama on Kirkkonummen maankäytön kehityskuvassa 2040 määritelty itäisen Kirkkonummen palvelukeskukseksi. Taajaman tavoiteltava väestönkasvu vuoteen 2040 mennessä on noin
5 000 uutta asukasta.
Masalantie on suunnittelualueen päärunko – ja samalla osa Suurta
rantatietä (Kuninkaantie). Tien historiallinen luonne ja siihen liittyvät rajoitukset, tarpeet ja mahdollisuudet olivat tärkeitä lähtökohtia suunnittelussa.
Yleissuunnitelma laadittiin Masalantien ja osittain sen poikkikatujen
alueelle. Suunnitelmassa on esitetty ratkaisuperiaatteet kaduille,
aukioille ja alueeseen liittyville puisto- ja viheralueille. Varsinainen
tarkastelualue piti sisällään hiukan yleissuunnitelmaa laajemman
alueen. Työssä mm. tarkasteltiin sisääntuloja alueelle eri suunnista, maisemallisten tekijöiden vaikutusta/ roolia osana aluerakennetta, sekä liikenteen reunaehtoja; mm. junarataa ja Kehä III:a.

Yllä Masalantie viistokuvassa keskellä vaakasuuntaisena linjana itälänsisuuntaisesti. Kuvan yläreunaa kohti ulottuu Sepänkyläntie, alhaalla
oikealla asemaympäristöä. (kuva Kirkkonummen kunta)

Masala sijaitsee Kirkkonummen itäreunalla, Espoon rajan läheisyydessä.
(Kirkkonummen kunta, opaskartta)

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT
Samanaikaisesti tämän työn kanssa rinnan on Masalan alueella ollut käynnissä useita eri vaiheissa olevia asemakaavahankkeita sekä
eritasoisia katujen suunnitteluhankkeita. Hankkeet linkittyvät toisiinsa ja työn aikana on ratkaisuja sovitettu yhteen hankkeiden
välillä.

Erityisesti työssä haluttiin korostaa Masalan omaleimaisuutta ja
vahvistaa taajamakuvan ilmettä, vahvistaa Masalantien historiallista luonnetta yhtenä Masalan erityispiirteenä ja imagotekijänä ja
luoda viihtyisää katutilaa asukkaiden ja kaupunkilaisten käyttöön.

TAVOITTEET JA VISIO
Masalassa on käynnissä useita asemakaavahankkeita, joiden toteutumisen myötä erityisesti taajaman keskusta lähialueineen tulee
muuttumaan voimakkaasti palvelujen samanaikaisesti parantuessa
ja väestömäärän kasvaessa. Masalantie toimii Masalan taajaman,
tulevaisuudessa itäisen Kirkkonummen palvelukeskuksen perusrunkona.
Yleissuunnitelmalla luotiin suunnittelualueelle, Masalantielle looginen hierarkia joka ohjaa ja opastaa kadun käyttäjiä ja luo viihtyisää, Masalan identiteettiä korostavaa ympäristöä. Katumiljöö
osatekijöineen (pinnoitteet, kalusteet, varusteet) kertoo kohteen
roolista osana kaupunkikuvaa, alueen ja sen osien käyttötarkoituksesta sekä säätelee myös ajonopeutta.
Suunnitelmassa on etsitty keinoja Masalan taajamakuvan parantamiseen tarkoituksena ohjata julkisten alueiden jatkosuunnittelua ja
toteutusta ja varmistaa, että ollaan luomassa yhtenäisillä ratkaisuilla viihtyisää ympäristöä. Suunnittelussa pyrittiin realistisesti
toteutettavissa oleviin ja kunnossapidon huomioon ottaviin ratkaisuihin. Yleissuunnitelma ohjaa alueen julkisten tilojen jatkosuunnittelua.

Masalan erityispiirteet muodostavat paikan laatukriteerejä, niitä ovat mm.
(kuvat oikealla):
Vuonna 1932 rakennettu Handelslaget (Osuuskauppa) tuo Masalan keskustaan historiallista syvyyttä. (kuva Masalan alueen rakennetun kulttuuriympäristön inventointi 2015)
Näkymä Tinankujalta Tinantielle, kohti Masalan kirkkoa ja arvokasta kulttuuriympäristöä.
Näkymä etelästä Masalantietä pitkin kohti Sundsbergintien liittymää. Vanha tielinjaus kiertää kauniisti rakennetun mäenkumpareen.

Suunnittelun tavoitteena oli luoda Masalan taajamasta vetovoimainen ja viihtyisä asumisen ja palvelujen alue, jossa lähipalveluilla on
erityinen asema. Tavoitteena oli:
• Elävä aluekeskus, jossa on helppoa ja turvallista liikkua jalan,
polkupyörällä, julkisilla liikennevälineillä sekä autolla.
• Omaleimainen keskus, jonka identiteetti asukkaiden on helppo
omaksua - mikä tekee Masalasta Masalan.
• Houkutteleva asuinalue kaiken ikäisille.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
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LÄHTÖKOHDAT
MAANKÄYTÖN SUUNNITELMAT
Suunnittelualueella on voimassa vuonna 2000 lainvoimaiseksi tullut Kirkkonummen yleiskaava 2020. Yleiskaavassa Masalantien
keskeiset alueet on merkitty keskustatoimintojen alueiksi (C). Radan varteen on osoitettu alueita yritystoimintoja varten (PT) ja
keskustaan Masalantien länsisivulla liittyvät asuinalueet on erotettu
toisistaan lähivirkistysalueilla (VL). Alueelle on lisäksi merkitty joitakin paikallisesti merkittäviä rakennuskulttuurikohteita tai yleiskaavan laadinta-aikaan voimassa olleiden rakennuslain tai rakennussuojelulain nojalla suojeltuja tai suojeltavaksi tarkoitettuja kohteita.
30.1.2014 vireille tulleen Masalan osayleiskaavan tavoitteena on
mahdollistaa yli 2 500 uuden asukkaan ja yli 800 uuden asunnon
sijoittuminen Masalaan, jolloin alueen tavoiteltava väestönkasvu on
yhteensä noin 5 000 asukasta.
Asemakaavoitustilanne
Suunnittelualueella oli tämän työn aikana käynnissä useita eri vaiheissa olevia asemakaavatöitä, joihin liittyy myös lähiympäristöja rakentamistapaohjeita:
•
•
•
•

Bjönsinmäen asemakaava on ehdotusvaiheessa.
Masalan urheilupuiston asemakaava on ehdotusvaiheessa.
Masalanportin asemakaavatyö oli vasta käynnistynyt ja tarkoitus saada ehdotusvaiheeseen keväällä 2017.
Tinanpuiston asemakaava valmistui hankkeen aikana. Kaava
oli valtuustossa 18.4.2016 ja se on hyväksytty.

YMPÄRISTÖN ASETTAMAT LÄHTÖKOHDAT
Ympäristö osatekijöineen ja siihen liittyvät historialliset kerrostumat ovat tärkeä osa paikan identiteettiä. Näin ympäristö antaa
myös tärkeitä lähtökohtia suunnittelulle.
Kulttuuri– ja rakennushistorialliset arvot
Masalantie on koko suunnittelualueella osa Suurta Rantatietä
(Kuninkaantie), joka on yhdessä Hämeen Härkätien kanssa Suo-

men tärkein historiallinen maantieyhteys. Tie on alkujaan rakennettu yhdistämään Turkua ja Viipuria – ja suurin osa tiestä on
edelleen käytössä. Kirkkonummen, Espoon ja Vantaan halki kulkiessaan tie ohittaa kyseisten pitäjien keskiaikaiset kirkot. Masalassa
tien linjaus on pääosin hyvin säilynyt. Suuri Rantatie kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin
(RKY). Masalantien varrella, Sepänkyläntien risteyksen tuntumassa
on Suuren rantatien graniittinen kilometripylväs—niitä on lisää varsinaisen suunnittelualueen ulkopuolella.
Suunnittelualueen tuntumassa on jäljellä myös jonkin verran vanhaa rakennuskantaa, joka tuo katumiljööseen syvyyttä. Masalan
vanhinta osaa edustaa keskustan tuntumassa oleva arvokas kulttuuriympäristökokonaisuus, jonka rakennukset pihapiireineen muodostavat viehättävän kokonaisuuden. Alueella sijaitsi 1900-luvun
alussa kauppapuutarhakeskittymä, jossa viljeltiin mm. kurkkua,
tomaattia ja kukkia. Puutarhat ja kasvihuoneet tuhoutuivat lähes
kokonaan vuokrakauden aikana. Edvard Wilcken perusti 1900luvun alussa samalle alueelle, Masan tilan vanhalle tontille kauppapuutarhan Furugården. Alueella sijaitsi enimmillään viisi kasvihuonetta ja pihalla kolme asuinrakennusta. Puutarhassa oli marjapensasistutuksia sekä suuri omenatarha, jonka omenapuista suurin
osa paleltui talvella 1939. Vuonna 1964 tila siirtyi Kirkkonummen
kunnalle.
Muu rakennettu ympäristö
Kaupalliset palvelut painottuvat keskustaan (Masalantien jaksot,
kartta s. 11). Kouluja ja päiväkoteja on Masalantien varrella useita.
Ne sijoittuvat pääosin keskustan pohjois- ja eteläpuolelle, kuten
myös liikuntapalvelut. Pientalovaltainen asutus painottuu Masalantien länsisivulle. 13.2.2000 käyttöön vihitty kirkko sijaitsee keskustassa, Masalan tilaan ja Furugårdiin liittyvän arvokkaan kulttuuriympäristökokonaisuuden tuntumassa. Kirkko on pieni ja moderni.
Kellotorni näkyy hyvin mutta rakennus ei muuten tule erityisesti
esiin taajamakuvassa.
Masalan rautatieasemalla on kaksi raidetta ja junat liikennöivät
Masalasta Kirkkonummen ja Helsingin suuntaan. Masalan asema
avattiin liikennepaikkana vuonna 1903. Asemarakennuksia paikalla
on ollut kolme kappaletta, joista viimeisin, 1963 valmistunut rakennus tuhoutui tulipalossa vuonna 2011.

Masalantie on osa suurten erikoiskuljetusten (SEKV) reittiä ja sen
kautta tulee pystyä kulkemaan 7x7x40 m kokoiset kuljetukset.
Maisema
Alueen maisema on pienipiirteistä ja koillis-lounaissuuntaan suuntautunutta. Metsäiset mäet leimaavat maisemaa, myös vanha rakentaminen sijoittuu rinteeseen. Rautatie on rakennettu metsäisten selänteiden väliseen laaksoon. Masalantien vanha linjaus sijaitsee radan länsisivulla, monin paikoin selänteen reunaan tukeutuen.
Masalantie on tiemäinen, eikä sen varrella ole katupuita, eikä juuri
muutakaan kasvillisuutta. Alueella kasvaa yksittäisiä, merkittävämpiä maisemapuita, voimakkaimmin erottuu kuitenkin Masalan kirkon luoteissivun kulttuuriympäristöalueen vanha puusto.

AIEMMIN LAADITUT SELVITYKSET JA SUUNNITELMAT
Tämän työn lähtökohtina toimivat myös seuraavat aiemmin laaditut selvitykset ja suunnitelmat:
•
•
•
•

Masalantien kehittämisselvitys (Sito, 2010).
Masalan urheilupuiston yleissuunnitelma (Ramboll, 2011).
Masalantien katuympäristön ja kasvillisuuden kehittämisehdotus Masalan keskustasta Luomaan (Alma Engberg, 2015).
Kehä III:n aluevaraussuunnitelma välillä kt 51-Mankki on
laadittu vuoden 2016 aikana Uudenmaan ELY-keskuksen tilauksesta. Siinä on mukana siltayhteys Masalantieltä Kehä
III:n suuntaan. Tämä yhteys palvelisi toteutuessaan Masalan
asukkaita.

TYÖHÖN LIITTYVÄT MUUT HANKKEET
Käynnissä olevien asemakaavatöiden lisäksi tehtäväkokonaisuuden
kanssa samanaikaisesti laadittiin seuraavia, erillisiä katujen suunnitteluhankkeita: Masalantien yleissuunnittelu, Bjönsinmäen yleissuunnittelu, Tinanpuiston kaava-alueen rakennussuunnittelu, sekä
Masalantien ja Sundsbergintien liikennejärjestelyjen rakennussuunnittelu.
Lisäksi samanaikaisesti oli käynnissä Kirkkonummen Hulevesiselvitys ja Tinanpuiston kaava-alueen hulevesisuunnitelman laatiminen.
Hankkeet nivoutuvat toisiinsa.
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Yllä olevaan karttaan on koottu samanaikaisesti tämän työn kanssa käynnissä olleet muut katujen suunnitteluhankkeet.

Alla olevassa kartassa on esitetty tämän työn aikana samanaikaisesti
käynnissä olleet asemakaavahankkeet. Tinanpuiston asemaakaava sai
lainvoiman tämän työn kuluessa 3.6.2016.

Yllä Masalan urheilupuiston yleissuunnitelma vuodelta 2011 (Ramboll Finland Oy). Alla havainnekuva Bjönsinmäen asemakaavaan liittyen
(Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy).

Tinanpuiston asemakaava-alue rajautuu länsireunasta Masalantiehen.
Suunnitelmassa isot rakennusmassat rajautuvat katuun ja katumiljööstä
tulee huomattavasti nykyistä tiiviimpi. (Illustraatio ja havainnekuva Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy: Tinanpuiston lähiympäristö– ja rakentamistapaohje 21.12.2015)

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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Tinatien päätteenä on rinteeseen sijoittuva viehättävä kulttuuriympäristökokonaisuus vanhoine rakennuksineen ja puustoineen.

Kuninkaantien kilometripylväs Sepänkyläntien risteyksen
tuntumassa kadun välikaistalla.

Masalantien varressa, aseman kohdalla sijaitsee vanha funktionalismia edustava rakennus.
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

8

MASALAN LAATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

Saapuminen Masalaan Sundsbergintien kautta. Maastoon upotettu katu
rajautuu voimakkaasti. Saapumista vahvistavat siltapaikka ja tien toisella
puolella uusi rakennuskanta sekä toisella kallioinen kumpare.

Keskustanäkymä Masalantietä pitkin kohti etelää. Voimakkaat maastonmuodot leimaavat keskustan katumiljöötä. Itse keskusta hahmottuu kuitenkin melko heikosti ja mm. aseman sijaintia on vaikea hahmottaa.

Kartta oikealla: Maisema on ohjannut rakentamisen sijoittumista ja teiden
linjaamista. Maastonmuotojen vaikutus näkyy mm. Masalantien linjauksessa. Maisemalliset tekijät ovat osa paikan henkeä ja ne muovaavat Masalan hahmoa ja helpottavat alueella orientoitumisessa.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
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YMPÄRISTÖSUUNNITTELUN
PERIAATTEET
Masala on kasvamassa voimakkaasti, minkä seurauksena katumiljöö tulee muuttumaan merkittävästi. Samalla tulee mahdolliseksi
vahvistaa ympäristösuunnittelun keinoin taajaman hierarkiaa ja
tilallista hahmoa niin, että mm. keskusta hahmottuu nykyistä paremmin. Tämä tulee näkymään korostettuina maamerkkeinä ja näkyminä, pinnoitteiden laatutasona ja mielenkiintoisina yksityiskohtina. Samalla parannetaan jalankulkijan asemaa. Jalankulkijan/
kevyen liikenteen mittakaava korostuu erityisesti keskustaalueella.
Keskustan lisäksi erityisesti pääkadun/ Masalantien luonteen vaihtumiskohtien (solmukohdat) hahmottuminen taajamakuvassa on
tärkeää. Niiden tarkoitus on muiden kaupunkikuvallisten tekijöiden
lisäksi helpottaa orientoitumisesta alueella ja vaikuttaa mm. ajonopeuksiin. Masalantien vanha linjaus hahmottuu paikoin maisemassa hyvin (mm. keskustan mutkainen mäki). Tielinja tukeutuu
voimakkaasti maiseman ominaispiirteisiin, selänteen muotoon, mikä on tärkeä ja leimaava ominaisuus keskusta-alueella.

• Kestävät ja paikkaan sopivat materiaalit
• Esteettömyys/ kaikille sopiva ja turvallinen ympäristö
Ympäristön laatukriteerejä Masalassa:
• Tärkeiden näkymäakselien korostaminen: Näkymät, alueen historiasta kertoviin rakennuksiin ja muihin alueelle ominaisiin aiheisiin (Suuren rantatien linjaus) sekä avoimeen maisemaan.
• Maiseman ominaispiirteiden näkyminen sekä aseman akselin korostaminen.
• Jalankulkijan keskustan toteuttaminen; jalankulkijan aseman
parantaminen erityisesti keskustassa sekä liikennejärjestelyjen
avulla että viihtyisään ympäristöön panostamalla. Houkutellaan
liikkumaan jalan ja polkupyörällä.

Taajamarakenne ja tilallinen hierarkia
Masalan taajama tukeutuu voimakkaasti Masalantien ympärille ja
keskusta asettuu rautatieaseman ja vanhan tilakokonaisuuden yhteyteen, jonka kupeeseen myös Masalan kirkko sijoittuu. Kirkon ja
aseman muodostama poikittainen akseli on lähtökohtaisesti vahva
kaupunkikuvallinen aihe sekä katujen päätteessä sijaitsevien toimintojen että keskeisen sijaintinsa puolesta. Taajamarakenne on
tällä hetkellä melko väljä, mutta se on erityisesti keskustan tuntumassa voimakkaan muutoksen alla.
Sundsbergintien ja Rusthollintien risteysalueille tulee kiertoliittymien muodossa korostetut solmukohdat, jotka toimivat merkkinä
taajaman lähestymisestä ja kadun jakson vaihtumisesta. Sundsbergintie on erityisen merkittävä sisääntuloyhteys Masalaan. Tieosuutta jaksottavat mm. ratasilta sekä radan ja Masalantien välissä tietä rajaavina elementteinä kallioleikkaus ja toisella sivulla uusi
voimakas rakennusten muodostama reuna.
Ympäristön laatutekijät
Laatu muodostuu monista tekijöistä. Hyvä ja laadukas ympäristörakentaminen tukeutuu paikan luonteeseen ja vahvistaa sen identiteettiä, ottaa huomioon paikallisen kulttuurin, rakennusperinteen
sekä historialliset kerrostumat. Kaunis ja aikaa kestävä, toimiva
ympäristö on hyvä ympäristö, niiden ohessa tärkeitä yleisiä laatutekijöitä ovat:
• Omaleimaisuus, johon vaikuttavat mm. maiseman ja ympäristön
ominaispiirteet (näkymät) ja tunnelma

• Turvallisen ja esteettömän ympäristön takaaminen; sitä ovat
mm. hyvät kevyen liikenteen yhteydet, riittävä valaistus ja hyvä
opastus.
• Keskustan ja asemaympäristön kohentaminen paikan henkeen,
alueen mittakaavaan ja ominaispiirteisiin sopivin, Masalan identiteettiä vahvistavin keinoin.
• Taiteen tuominen osaksi taajamakuvaa Masalaan sopivin keinoin
joko itsenäisinä taideteoksina tai osana ympäristörakentamista
ja arkkitehtuuria.

Kuvat oikealla: Korkealaatuiset, kestävät materiaalit ja hyvin toteutettu
työ ovat osa laatua. Taide voi olla pysyvää tai väliaikaista — se voi myös
olla liitettynä katumiljöön kalusteisiin ja varusteisiin. Taide on osa kulttuuria ja elämyksellistä ympäristöä. Ideakuvat: muualta:

•

Kiertoliittymän aihe Vantaalta.

•

Kohteeseen suunniteltu uniikki penkki.

•

Esteetöntä katumiljöötä Milanosta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi
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Alla olevassa kartassa Masalantie ja pääyhteydet on jaettu jaksoihin.
Jaksottelun avulla on haettu raameja varsinaista yleissuunnitelmaa varten.
Ympäristöratkaisujen tulee tukea ja vahvistaa jaksoille määriteltyä
luonnetta ja jaksojen vaihtumiskohdan tulee olla havaittavissa
katumiljöössä. Ympäristön tulee antaa viitteitä mm. lähestyvästä
keskustasta ja helpottaa alueella suunnistamista. Keskustan lisäksi
rautatieasema on erityinen paikka.

Alueellisten erityispiirteiden lisäksi laatutekijöitä ovat myös muut viihtyisyyttä ja tunnistettavuutta lisäävät tekijät, joita voidaan tuottaa hyvän
suunnittelun ja toteutuksen avulla (esimerkkikuvia oikealla):
Viihtyisä ympäristö on kohteen mittakaavaan ja luonteeseen sopiva sekä
materiaalien että aiheiden osalta. Viihtyisyyttä voi lisätä harkituilla, pienillä yksityiskodilla tai taiteen avulla - asioilla jotka kiinnittävät huomiota ja
vievät ajatukset mukanaan. Kuvissa esimerkkejä Suomesta ja muualta.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi
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YMPÄRISTÖN
YLEISSUUNNITELMA
Suunnitelmakartalle koottiin myös käynnissä olevien asemakaavahankkeiden tilanne taajamassa niiden toteutumisen jälkeen. Katutila tulee muuttumaan monin paikoin voimakkaasti asemakaavaalueiden rakentumisen myötä.

SUUNNITTELUPERIAATTEET
Yleissuunnitelma tukeutuu taajaman tulevaan tilanteeseen, jossa
erityisesti keskusta lähiympäristöineen on huomattavasti nykytilannetta tiiviimpi. Masalantien rooli taajaman perusrunkona tulee säilymään ja keskusta toimintoineen rakentuu pääosin sen ympärille.
Sekä visuaalinen että fyysinen yhteys keskustasta sekä aseman
että kirkon suuntaan tulee paranemaan ja selkiytymään.
Suunnitelmassa haluttiin vahvistaa ympäristörakentamisen keinoin
Masalan taajaman ominaispiirteitä, selkiyttää keskustaa sekä visuaalisesti että toiminnallisesti ja korostaa sen asemaa taajamarakenteessa. Lisäksi haettiin keinoja joilla voitaisiin lisätä viihtyisyyttä ja parantaa alueella orientoitumista sekä kehittää kevyen liikenteen asemaa. Tärkeiden näkymäakselien vahvistaminen oli osa kokonaisratkaisua.
Työn painopistealueina olivat taajaman sisääntulot, taajaman keskusta, sekä yhteyksien vahvistaminen aseman ja kirkon suuntaan.
Asema ympäristöineen sekä kirkko ovat keskustaan liittyviä toimintoja. Keskustassa ympäristön tulee mm. ympäristörakentamisen laadun ja turvallisuustekijöiden osalta vastata mielikuvaa keskusta-alueesta.

KADUN JAKSOT JA NIIDEN VAHVISTAMINEN
Keskustan merkitystä korostetaan mm. korkeatasoisten pinnoitteiden, hoidetun kasvillisuuden ja katupuiden sekä muiden yksityiskohtien avulla. Keskustassa korostuu jalankulkijan asema ja ympäristöratkaisujen avulla haetaan lisäksi ajonopeuksia alentavaa vaikutusta. Pinnoitteena jalankulkualueilla on kiveys ja Masalantietä
reunustaa säännöllinen puurivi pääosin kivetyllä alueella—
jalkakäytävä liittyy kiinteästi ajorataan. Keskustajakso liittyy varsinaiseen keskustaan läheisesti. Pinnoitteena on asfaltti, mutta kuten keskustassakin ajoradalla on graniittiset reunatuet. Katupuita
on muutaman kappaleen ryhmissä nurmipintaisella välikaistalla.

Saapumisjakso on selkeästi siirtymistä paikasta toiseen—jakso antaa jo viitteitä keskustan läheisyydestä ja ympäristöratkaisuissa on
paikoin yksityiskohtia. Kevyen liikenteen väylä on ainakin kadun
toisella sivulla. Lähestymisjakso on ilmeeltään väljempi kuin saapumisjakso. Katu-/ tieympäristössä ei ole erityisiä yksityiskohtia ja
ympäristöä katsotaan enemmän autoilijan katselukulmasta.
Taajaman sisääntulot ovat liikenteen solmukohtia ja samalla myös
tärkeitä paikkoja, joiden tehtävänä on herättää mielenkiinto ja
opastaa oikeaan suuntaan. Jaksojen tehtävänä on mm. helpottaa
alueella orientoitumista ja vaihtumiskohtaa korostetaan muuallakin
kuin liikenteen solmukohdissa niin, että tiellä liikkujat havaitsevat
muutoksen.

PINNOITTEET
Pinnoitteiden avulla voidaan vahvistaa paikan luonnetta ja asemaa
taajamakokonaisuudessa. Keskeisimmät jalankulkuun osoitetut
alueet on suunnitelmassa esitetty kivettyinä.

KALUSTEET JA VARUSTEET
Kalusteet ja varusteet merkitsevät paikkaa, rajaavat tilaa ja ovat
osa keskustaa. Niiden tulee sopia paikan luonteeseen ja kestää sekä aikaa että ilkivaltaa. Kaikki julkiseen ulkotilaan asennettavat
kalusteet ovat kiinteitä. Myös huollettavuus ja varaosien saatavuus
ovat tärkeitä tekijöitä paikkaan sopivia malleja valittaessa.

TAIDE
Katukuvaa elävöitetään kohteeseen sopivan ympäristötaiteen avulla. Taidetta sijoitetaan harkittuihin paikkoihin:
•
Masalantielle, suunnittelualueen molempiin päihin korostamaan sisääntuloa taajamaan
•
Taajaman keskustaan
•
Aseman tuntumaan, Tinakujan päätteeseen
Lisäksi saapumista Sundsbergintien suunnalta korostetaan valaisemalla rautatiesillan kulkuaukkoa.

Ydinkeskustassa käytetään kiveystä jalankululle osoitettujen ja jalankulkupainotteisten katuosuuksien ja aukioiden pinnoitteena. Itse
Masalantien päällysteenä on asfaltti.

KASVILLISUUS
Kasvillisuuden avulla voidaan rajata tilaa, korostaa paikan merkitystä, luoda tunnelmaa ja lisätä viihtyisyyttä. Tärkeimpien katuosuuksien asemaa on suunnitelmassa vahvistettu puurivien avulla.
Masalantie on taajaman pääkatu. Sen merkitystä korostetaan
suunnitelmassa toispuoleisella puurivillä. Puurivi toteutetaan yhtenäisenä rivinä taajaman keskustan alueella. Ydinkeskustan molemmilla sivuilla katupuut rytmittävät taajaman pääkatua 3 kappaleen
ryhmiin sijoiteltuina.
Käytettävät pääpuulajit keskustassa:
•
Masalantiellä tammi.
•
Keskustan poikkikaduilla kukkivat pikkupuut: rusokirsikka,
koristeomenat ja ruotsinpihlaja.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
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Alla koko alueen yleissuunnitelma (pienennös) - suunnitelma on
raportin liitteenä täysikokoisena.
Laatukäsikirjassa on käsitelty tarkemmin keskeisiä alueen osia.
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Havainnekuva aseman suunnalta
Tinanpolkua pitkin kohti Masalantietä.

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950, 00601 Helsinki
Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi

14

MASALAN LAATU- JA YMPÄRISTÖSUUNNITELMA

Havainnekuva Masantietä pitkin
Junailijankujan risteyksestä kohti
etelää.
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Havainnekuva Masalantieltä
Tinantietä pitkin kohti kirkkoa.
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Yläkuvat: Vasemmalla näkymä asema-alueelta, oikealla Masalantietä pitkin kohti pohjoista.
Alakuvat: Vasemmalla Masalantieltä kohti aseman puistoakselia, oikealla
Masalantietä pitkin Tinankujan risteyksen tuntumasta kohti etelää.
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SUUNNITELMAN
TOTEUTTAMIMEN
Yleissuunnitelman on tarkoitus ohjata alueen jatkosuunnittelua ja
rakentamista. Lisäksi yleissuunnitelman avulla pyritään parantamaan aluetta asuinympäristönä. Suunnitelmassa on otettu kantaa
pääasiassa katumiljööseen ja ympäröiviin viheralueisiin, mutta
myös asuinalueiden rajautumiseen. Hankkeita tullaan toteuttamaan vaiheittain.

HANKENRO

HANKKEEN NIMI

LAAJUUS

KUSTANNUSARVIO/ €

1

Masalane vaihe 1.

Masalane välillä Puolukkamäki-Köpaksenpolku, Sundsbergine
välillä Masalane-Masalanporn alue ja Sepänkyläne välillä
Masalane-Bjönsipolun alikulku

1 400 000

2

Masalane vaihe 2.

Masalane välillä Köpaksenpolku-Ljusdalane, Tinankujan, Työmiehenkujan, Junailijankujan, Tinanpolun ja asemanseudun
suunni0elu ja rakentaminen

800 000

3

Bjönsinmäki ja Vernerinpuisto Rydmaninen (Vernerinpuisto) ja Tinanen, Suomelanpolun,
Ai0akujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunni0elu ja rakentaminen, mukana myös aseman puistoakseli
sekä Vernerinpuisto

600 000

4

Masalane vaihe 3.

Masalane 3. vaihe väli Ljusdalane-Hommaksenkaari suun-

250 000

5

Masalan urheilupuisto

Urheilupuiston lii0ymän ja pysäköinalueen rakentaminen

125 000

HANKKEISTUS JA KUSTANNUKSET
Kustannukset on laskettu vuoden 2016 kustannustason mukaan.
Kustannusarvioissa on mukana ainoastaan julkiselle alueelle kohdistuvat toimenpiteet, vaikka suunnitelmaratkaisut paikoin ulottuvat myös tonttialueille.
Kustannuksissa ei ole otettu huomioon seuraavia asioita:
•
Mahdollista kioskirakennusta asema-alueelle
•
Taideaiheita
•
Jouluvalaistusta
Mukaan on laskettu mukaan yleiskustannukset.
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LÄHTEET
KIRJALLISUUS JA PAINETUT LÄHTEET

Kirkkonummen kunta. Ramboll Oy. Masalan urheilupuiston yleissuunnitelma.2011.

Museovirasto. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY 2009-sivusto, http://www.rky.fi
Museovirasto. Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt RKY1993-sivusto, http://www.nba.fi/rky1993/

ELY -keskus. Destia. Kehä III aluevarausselvitys 1:4000. Luonnos
22.1.2016.

KARTAT JA KUVAMATERIAALI
Kirkkonummen kunnan digitaalinen kartta-aineisto (kantakartta,
putki- ja johtotiedot, ortoilmakuva 20xx, maaperäkartta)
Kirkkonummen kunta. Laserkeilausaineisto 2015.
Kirkkonummen kunta. Viistokuvat alueelta 3 kpl.

Kirkkonummen kunta. Destia. Tinanpuiston vesihuollon yleissuunnitelma 1:1000. 31.7.2015.
Kirkkonummen kunta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Kirkkonummen hulevesiselvitys
Kirkkonummen kunta. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy. Tinanpuiston kaava-alueen hulevesisuunnitelma

SELVITYKSET JA SUUNNITELMA-AINEISTO
WWW-SIVUT
Kirkkonummen kunta. Ajantasa-asemakaava.
www.kirkkonummi.karttatiimi.fi Kirkkonummen karttapalvelut.
asemakaavat:
• Tinanpuisto
• Bjönsinmäki
• Masalanportin asemakaava, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.
Kirkkonummen kunta. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen oy. Ratavalli, Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje. 17.2.2011.
Kirkkonummen kunta. Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy. Tinanpuisto, Lähiympäristö- ja rakentamistapaohje. 21.12.2015.
Kirkkonummen kunta. STADIONARK, Arkkitehtitoimisto Kristina
Karlsson, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy. Rakennetun
kulttuuriympäristön inventointi, Masalan alue. 3.3.2015.
Kirkkonummen kunta. Sito Oy. Masalantien kehittämisselvitys.
2010.
Engberg, Alma. Masalantien katuympäristön kehittämisehdotus
Masalan keskustasta Luomaan. Opinnäytetyö, Yrkeshögskolan NOVIA. 26.1.2015.
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LIITTEET
Liite 1

Masalan alueen vaiheet

Liite 2

Ympäristösuunnitelma 1:2000

Liite 3

Laatukäsikirja
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LIITE 1

1. 1776- (Kuninkaankartasto)

2. 1840- (Pitäjän kartasto)

3. 1960 (Peruskartta)

MASALAN ALUEEN VAIHEET

4. Nykytilanne (Maastokartta)

Asutuksen määrä on kasvanut voimakkaasti 1950 –luvulta eteenpäin sekä nauhamaisesti Masalantien varteen että selänteen reunoille mäen kumpareiden yhteyteen. Masalantien (Suuren rantatien) ympäristö
alueella on soveltunut hyvin maanviljelyyn ja erityisesti 1960-luvulla alueen maisema on ollut hyvin avoin. (lähde: Kirkkonummen karttapalvelu)
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