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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 
23.10.2014 (§ 64). Hanke sijaitsee Masalan keskustassa 
ja sen toteutumisella on suuri merkitys Masalan kes-
kustan kehittymiselle, sillä tyhjillään olevan liikeraken-
nuksen korvaaminen laadukkaalla asuinkerrostalolla
parantaa alueen ympäristöä. Alue sijaitsee Masalan 
junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ja sieltä on 
hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. pääkaupunkiseu-
dulle ja kuntakeskukseen.

Kaavaehdotuksesta (kh 9.5.2016, § 132) on muodos-
tettu kaksi erillistä hanketta: Bjönsinmäen ja Vernerin-
puiston asemakaavat. Vernerinpuiston kaava on tullut
lainvoimaiseksi vuonna 2017. Bjönsinmäki käsittää Ma-
salantien länsipuolen ja kaava¬ehdotuksen mukaisesti 

uusia asukkaita alueelle tulisi noin 125. Koska ehdotuk-
sen nähtävillä olon jälkeen on ilmennyt maankäytön 
muutostarpeita sekä kerrostalokortteliin että pientalo-
jen alueelle, laaditaan tarkistettu kaavaehdotus. Alue
toteutetaan vuonna 2017 valmistuneen Masalan laatu-
ja ympäristösuunnitelman periaatteiden mukaisesti. 

Hankkeen päätavoitteita ovat Masalan asemanseudun 
asukasmäärän kasvattaminen, kaupunkikuvan paran-
taminen sekä julkisten tilojen laadukas toteuttaminen. 
Lisäksi alueelle on määrä sijoittaa vähäisesti uutta lii-
ketilaa. Alueella sijaitsee Masalan kirkko, useita suoje-
lurakennuksia sekä Furugårdin historiallinen pihapiiri. 
Tavoitteena on nostaa kirkko esille kaupunkikuvassa ja
osoittaa seurakunnalle riittävät tilat toimintansa laa-
jentamiseen.
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Suunnittelutilanne

Maakuntakaavatilanne

Kirkkonummen yleiskaava 2020

Ote asemakaavaehdotuksesta

Muut erityiset perustelut tai huomioon
otettavat asiat

Masalantien yleissuunnitelmassa sekä Masalan laatu- ja 
ympäristösuunnitelmassa  esitetään yksityiskohtaisia 
toimenpiteitä alueen kehittämiseen. Molemmat yleis-
suunnitelmat toimivat lähtötietoina hankkeen maankäy-
tön suunnittelulle.  

hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Alueel-
le toteutetaan asuinrakentamista ja se edistää kunnan 
MAL-sopimuksen toteutumista.

Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella, 
jonka joukkoliikenteen palvelutason on hyvä. Masalan 
junaseisake sijaitsee vain noin 200 m etäisyydellä suun-
nittelualueesta.

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan maille, mutta ensisijaisesti
uusi asuinrakentaminen sijoittuu yksityisen maanomis-
tajan alueelle. Kunnan omistamalle maalle toteutetta-
va asumiseen kaavoitettavat tontit tuottavat kunnalle
myynti- tai vuokratuloja. Hanke ei ole ensisijaisesti elin-
keinopoliittinen, vaikka kortteliin 2022 osoitetaan vä-
häisesti liiketilaa mahdollistaen muutamien uusien työ-
paikkojen syntymisen. Uudet asukkaat vaikuttavat
myönteisesti liikekeskustan palvelujen monipuolistumi-
seen.

Hankkeen virkistyksellinen ja
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota ra-
kentamisen laadun ohjaamiseen ja uudisrakentamisen
yhteensovittamiseen olemassa olevaan kulttuurivaikut-
teisen ympäristön kanssa. Hankkeen alueella ei sijaitse 
luontoarvoiltaan merkittäviä kohteita, mutta alueen 
pohjoisosan viheralueilta on yhteydet Masalan tärkeille 
virkistysreiteille mm. Masalan pohjoispuoliselle Vitträs-
kin alueelle.

Hankkeen merkittävyyden arviointi
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