MIHIN SUUNNITTELUSSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA?
Suunnittelu perustuu seuraavalle lähtötietoaineistolle:
-

Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040
(Pöyry Finland Oy, 2014)
Kirkkonummen kunta- ja palvelustrategia (Kirkkonummen
kunta 2011)
Kirkkonummen palveluverkkoselvitys 2025
(Kirkkonummen kunta, 2011)
Tieverkko- ja liikenneturvallisuusselvitys (Kirkkonummen
kunta, Tiehallinto ja Strafica Oy, 2008)
Masalantien kehittämissuunnitelma (SITO 2010)

-

Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema
(Sigbritt Backman 1992)
Kirkkonummen historialliset tiet (Maunu Häyrynen 1987)
Kirkkonummi Hvitträsk, kaava-alueen arkeologinen inventointi (Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut, Satu
Koivisto 2012)
Ratavallin ja Köpaksenkulman asemakaavojen meluselvitys (Helimäki 2009 ja 2010)

KIRKKONUMMEN KUNTA
KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT

MASALA, BJÖNSINMÄKI
Asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 2022, 2023, 2026 ja 2030 sekä
lähivirkistys-, puisto-, pysäköinti-, tori- ja katualueita
Osallistumis– ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja 63 §)
ALUSTAVA
SUUNNITTELUALUE

Suunnittelun aikana arvioidaan ainakin seuraavia kaavan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:

Ympäristövaikutukset:

Hankenro: 33110
Asianro: 887/10.02.03/2013
Yt-lautakunta: 24.10.2013
Tarkistettu: 23.10.2014

ALUSTAVA
SUUNNITTELUALUE

Sosiaaliset vaikutukset:

 vaikutukset luonnonoloihin (maaperään, vesitalouteen,
kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin)
 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
 vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
 vaikutukset pysäköintiin
 vaikutukset vesi- ja energiahuoltoon
 vaikutukset ilmastonmuutokseen







vaikutukset asumisviihtyvyyteen
vaikutukset virkistyskäyttöön
vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan
vaikutukset palvelutarjontaan
vaikutukset väestörakenteeseen

Kulttuuriset vaikutukset:

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset:

 vaikutukset kulttuurimaisemaan
 vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja
muinaismuistoihin
 vaikutukset taajamakuvaan

 vaikutukset kunnan yhteisö-, henkilö- ja
kiinteistöverotuloihin
 vaikutukset kunnallistekniikan investointeihin ja
ylläpitoon
 vaikutukset mahd. kunnan tontinmyyntituloihin
Vaikutuksia arvioidaan paitsi itse suunnittelualueella, myös
suunnittelualuetta laajemmalla alueella, jossa kaava oletettavasti aiheuttaa muutoksia (ks. karttakuva). Arvioinnissa hyödynnetään em. lähtötietoaineistoa sekä osallisilta saatavaa palautetta. Lisäksi kaavoitusprosessin luonnosvaiheen aikana

laaditaan rakennetun ympäristön inventointi, liikenteellinen ja
maisemallinen tarkastelu sekä hulevesiselvitys. Vaikutusten
arviointi esitetään sekä luonnos- että ehdotusvaiheessa osana
kaavaselostusta. Vaikutusten arvioinnin suorittaa pääasiassa
kaavan laatija.

OTE YLEISKAAVASTA

OTE AJANTASAASEMAKAAVASTA

VAIKUTUSALUE

100 m

MITÄ SUUNNITELLAAN?
Asemakaavan muutoksen tavoitteena on kehittää Masalan seurakuntatalon lähiympäristöä täydennysrakentamisella Masalantien molemmin puolin siten, että tien länsipuolelle tulee noin
150 uutta asukasta ja noin 80 uutta asuntoa ja itäpuolelle noin
20-50 uutta asukasta ja noin 10-30 uutta asuntoa. Asemakaavan muutoksessa tutkitaan mahdollisuudet korvata tyhjentynyt
liikerakennus asuinrakentamisella, jossa maantasokerrokseen
sijoitetaan liiketilaa. Lisäksi tutkitaan suunnittelualueella toi-

mivan kaupan yksikön laajenemistarpeet sekä kirkonmäellä
sijaitsevien asuinrakennusten ja muinaisjäännösten suojelutarpeet. Kaavoituksella mahdollistetaan Masalantien parantaminen Masalantien kehittämissuunnitelman mukaisesti. Samalla
pyritään turvaamaan Masalantien asema osana kulttuurihistoriallisesti merkittävää Suurta Rantatietä (ns. Kuninkaantie).
Myös alueen kevyen liikenteen yhteyksiä pyritään parantamaan.

MIKSI SUUNNITELLAAN?

ONKO JOTAIN JO SOVITTU?
Maankäyttö- ja rakennuslain 91 a §:n mukaan asemakaavoitettavan alueen maanomistajalla, jolle asemakaavasta aiheutuu
merkittävää hyötyä, on velvollisuus osallistua kunnalle yhdyskuntarakentamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kustannuksiin
osallistumisesta sovitaan kunnan ja maanomistajan välisellä
maankäyttösopimuksella. Asemakaavaluonnoksen valmistuttua kunta tulee esittämään maankäyttösopimuksia niille alueen
maanomistajille, jotka saisivat asemakaavasta merkittävää hyö-

tyä eli lisää rakennusoikeutta. Maanomistajan kunnalle maksama korvaus määritellään sen perusteella, millaisia yhdyskuntarakentamisen investointikustannuksia kaavan toteuttaminen
aiheuttaa kunnalle ja millaista taloudellista hyötyä maanomistaja saa kaavan toteuttamisesta. Asemakaavan hyväksyminen
valtuustossa edellyttää, että kunta ja em. maanomistajat ovat
allekirjoittaneet maankäyttösopimuksen ja että sopimukset ovat
saaneet lainvoiman.

KUKA SUUNNITTELEE?
Asemakaavan muutos laaditaan kunnan omana työnä. Kaavoittajan eli kaavan laatijana toimii kaavoitusarkkitehti Kaisa Kil-

peläinen Kirkkonummen kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluista.

MITEN VOI ANTAA PALAUTETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA?
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on hyväksytty Kirkkonummen yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 24.10.2013 ja
sitä on tarkistettu 23.10.2014. Suunnitelmaa voidaan edelleen

tarpeen vaatiessa muuttaa suunnittelutyön aikana. Osallistumisja arviointisuunnitelmasta voi antaa palautetta kunnan kaavoittajalle joko suullisesti tai kirjallisesti (ks. yhteystiedot alla).

Kaavoitusarkkitehti Kaisa Kilpeläinen
Kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelut
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi
Puh: 050-327 3413
http: \\www.kirkkonummi.fi/palvelut/kaavat

Kirkkonummen kunta
Yhdyskuntatekniikan lautakunta/Kunnanhallitus
PL 20
02401 Kirkkonummi
kirjaamo@kirkkonummi.fi
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ristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi tieksi.

Kaavoitusohjelma
Masalan Bjönsinmäen asemakaavan muutos sisältyy kunnanvaltuustossa 17.6.2013 hyväksyttyyn Kirkkonummen kaavoitusohjelmaan. Kaavahanke perustuu tämän lisäksi erilaisiin
ylemmänasteisiin kaavoihin, jotka määrittelevät alueen käyttöä
ja ohjaavat sen asemakaavoitusta.

Yleiskaava
Kirkkonummen vuonna 2000 lainvoimaiseksi tulleessa yleiskaavassa suunnittelualue on lähes kokonaan keskustatoimintojen aluetta (C). Sen läpi kulkee Masalantie alueellisena pääväylänä ja sen länsipuolella kevyen liikenteen reitti. Luoteisosa
on lisäksi merkitty lähivirkistysalueeksi (VL).

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT)
Valtioneuvosto päätti vuonna 2000 valtakunnallisista alueidenkäyttötavoitteista, joita on tarkistettu vuonna 2009. Niitä tulee
edistää kaikessa maankäytön suunnittelussa. Esim. Helsingin
seudun erityiskysymyksiä koskevat tavoitteet edellyttävät että
 alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään väestönkasvun
edellyttämällä tavalla
 yhdyskuntarakenteessa varaudutaan raideliikenteen tehokkuuden parantamiseen sijoittamalla riittävästi asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista niiden vaikutusalueelle sekä
 alakeskusten ja liikenteellisesti merkittävien solmukohtien
asemaa vahvistetaan sekä työpaikka-alueina että palvelukeskuksina.

Asemakaava
Suunnittelualuetta koskee kaksi Masalan keskustan asemakaavan muutosta (hyväksytty vuosina 1998 ja 2001) sekä Ratavallin asemakaava (2011). Niissä Masalantien varteen on osoitettu
liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K) ja radanvarteen
liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriötä aiheuttamattomien teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue (KTY1). Itäpuolelle on merkitty lisäksi asuinrakennusten korttelialue
(A), puisto (VP), asuinkerrostalojen korttelialue (AK), sitä palveleva autopaikkojen korttelialue (LPA) sekä kioskille tarkoitettu liikerakennusten korttelialue (KL) ja pieni torialue sen ja
Masalantien väliin. Länsiosaan on osoitettu kirkkojen ja muiden seurakunnallisten rakennusten korttelialue (YK), julkisten
lähipalvelurakennusten korttelialue, jossa ympäristö säilytetään
(YL/s), asuinrakennusten korttelialue (A), puisto (VP) sekä
lähivirkistysalue-metsä (VL-M). Alueen asemakaavat sisältävät
asuinrakennusoikeutta yhteensä noin 12000 k-m2 ja liikerakennusoikeutta noin 5000-13000 k-m2.

Maakuntakaava
Uudenmaan maakuntakaavassa, joka on hyväksytty vuonna
2006, koko suunnittelualue on taajama- ja keskustatoimintojen
aluetta. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa, joka on hyväksytty maakuntavaltuustossa keväällä 2013, suunnittelualue on
merkitty tiivistettäväksi alueeksi ja Masalantie kulttuuriympä1

MIHIN SUUNNITELLAAN?
Masalan asemaympäristö on merkitty linja-autoliikenteen palvelutasoluokituksessa kolmella tähdellä, mikä mahdollistaa
myös autottoman elämäntavan alueella.

Sijainti ja liikenneyhteydet
Suunnittelualue sijaitsee Masalan keskustassa rautatieaseman
ympäristössä noin seitsemän kilometrin päässä Kirkkonummen kuntakeskuksesta koilliseen ja noin 25 kilometrin päässä
Helsingistä länteen. Sen sijainti on erinomainen rantaradan
sekä Kehä III:n varressa.
Masalassa pysähtyy arkipäivisin 45 junaa. Matka-aika Kirkkonummen kuntakeskukseen ja Espoon keskukseen kestää
vähimmillään alle kymmenen minuuttia sekä Helsingin keskustaan vajaa puoli tuntia.
Masalan keskustan kautta kulkee lisäksi tällä hetkellä 11 linjaautoreittiä, joiden vuoroväli on ruuhka-aikoina keskimäärin 15
minuuttia. Kirkkonummen linjastosuunnitelmassa 2013-2017

Koko ja maanomistus
Suunnittelualue on kooltaan noin kahdeksan hehtaaria. Alueen
merkittävimmät maanomistajat ovat Kirkkonummen kunta,
Klinger Finland Oy, YIT Rakennus Oy ja NCC Rakennus Oy.

Väestö, työpaikat ja palvelut
Suunnittelualueella asuu noin 60 asukasta.
Suunnittelualueella sijaitsee yksi alle 2000 k-m2:n suuruinen
market-tyyppinen päivittäistavarankauppa sekä yksi samaa ko-

syksy

Luonto, virkistys ja ympäristönsuojelu
Suunnittelualue on pääosin rakennettua ympäristöä. Alueen
pohjoisosassa on metsikkö, joka vastaa lähinnä luonnontilaa.
Kyseinen metsikkö sekä siihen liittyvä Tinanpuisto toimivat
asukkaiden virkistysalueina.
Suunnittelualuetta sivuava rautatieosuus on luokiteltu liikenteen
riskiluokkaan, jossa on kohonnut pohjaveden pilaantumisen
riski.

Kunnallistekniikka, maaperä ja rakennukset
Suunnittelualue on rakennetun kunnallistekniikan piirissä. Osa
alueen rakennuksista on liitetty myös kaukolämpöverkkoon.
Suunnittelualueen länsiosa on maaperältään kalliota, joka vaihtuu itään päin mentäessä ensin moreeniksi ja Masalantien itäpuolella lähellä rata-aluetta saveksi.
Suunnittelualueella on rakennettua kerrosalaa noin 6000 k-m2.
Alueen pohjoisosassa sijaitsee kiinteä muinaisjäännös sekä Tinantien varrella rinteessä rakennuskulttuurin kannalta merkittävä Furugårdin rakennusryhmä ja sitä vastapäätä Gammel-Tina –
nimiseen tilaan kuulunut pieni tupa.

2015

2016

syksy

kevät

EHDOTUSVAIHE

HYVÄKSYMISVAIHE

 kaavoittaja laatii kaavaluonnoksen (= kartta ja selostus) ja
vaikutusten arvioinnin
 asiantuntijat laativat rakennetun ympäristön inventoinnin
sekä kaavaluonnoksen liikenteellisen ja maisemallisen
tarkastelun

 kaavoittaja laatii kaavaehdotuksen (= kartta ja selostus)
sekä vastineet kaavaluonnoksesta annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

 kaavoittaja laatii mahd. tarkistetun kaavaehdotuksen
(= kartta ja selostus) sekä vastineet kaavaehdotuksesta
annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin

 kaavaluonnos pidetään julkisesti nähtävillä kunnantalossa
ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän ajan, jolloin
siitä voi antaa mielipiteitä joko suullisesti tai kirjallisesti
kaavoittajalle tai kirjallisesti yhdyskuntatekniikan lautakunnalle
 kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot ao. viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä
 kaavaluonnoksesta järjestetään asukastilaisuus tai
kaavoittajan vastaanotto
 nähtävillä olosta ja asukastilaisuudesta ilmoitetaan
kuulutuksella

 kaavaehdotus pidetään julkisesti nähtävillä kunnantalossa
ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän ajan, jolloin
siitä voi jättää kirjallisia muistutuksia kunnanhallitukselle
 kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ao. viranomaisilta, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä
 nähtävillä olosta tiedotetaan kuulutuksella ja kirjeillä

 kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen
Helsingin hallinto-oikeuteen

 yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy
kaavaluonnoksen ja asettaa sen julkisesti nähtäville

 yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee
kaavaehdotuksen sekä vastineet saatuihin mielipiteisiin
ja lausuntoihin ja esittää ne kunnanhallitukselle
 kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja vastineet
sekä asettaa sen julkisesti nähtäville

 yhdyskuntatekniikan lautakunta käsittelee kaavan sekä
vastineet saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja esittää
ne kunnanhallitukselle
 kunnanhallitus käsittelee kaavan ja vastineet ja
esittää ne kunnanvaltuustolle
 kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan ja vastineet

2015
kevät

2014

koluokkaa edustava ja tällä hetkellä tyhjillään oleva liikehuoneisto. Suunnittelualueella sijaitsee myös Kirkkonummen seurakunnan Masalan seurakuntatalo. Alueella ei ole kunnallisia palveluja. Lähin päiväkoti ja koulu sijaitsevat suunnittelualueen
vaikutusalueella muutaman sadan metrin etäisyydellä.

VALMISTELU– ELI LUONNOSVAIHE
MITEN SUUNNITTELU ETENEE?
 kaavoittaja laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman
eli OAS:n sekä alustavat maankäyttöluonnokset

MITEN SUUNNITTELUUN VOI VAIKUTTAA?
 OAS:sta ja asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan
Kirkkonummen Sanomissa ja Västra Nylandissa sekä
ilmoitetaan suunnittelualueen maanomistajille kirjeitse
 OAS on nähtävissä kunnan internet-sivuilla ja kunnantalossa sekä kunnan kirjastoissa

KUKA SUUNNITTELUSTA PÄÄTTÄÄ?
 yhdyskuntatekniikan lautakunta hyväksyy
osallistumis- ja arviointisuunnitelman

KETÄSUUNNITTELU KOSKEE?
Kaavoitukseen voivat osallistua suunnittelualueen maanomistajat ja ne, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin
kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä ne viranomaisen
ja yhteisöt, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään. Näitä
eri tahoja kutsutaan osallisiksi.

Maanomistajat ja asukkaat:

 suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja
asukkaat

Yritykset:









Bjönsinmäen asemakaavan muutoksen osallisia ovat:
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Caruna Espoo Oy
Fortum Power and Heat Oy
DNA Oy
Elisa Oyj
TeliaSonera Finland Oyj
Oy VR-Rata Ab
VR-Yhtymä Oy
muut alueella toimivat yritykset

Viranomaiset:

Yhdistykset ja muut yhteisöt:










 Kirkkonummen kunta: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, vesihuoltolaitos, sivistystoimi, kulttuuritoimi,
nuorisotoimi, elinkeinotoimi, nimistötoimikunta
 Espoon seudun ympäristöterveys
 HSL Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä
 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
 Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
 Museovirasto
 Uudenmaan liitto
 Liikennevirasto

Kirkkonummen Yrittäjät ry
Masalan asukasyhdistys
Kyrkslätts hembygdsförening
Kirkkonummen Pienkiinteistöyhdistys ry
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
Kyrkslätts Natur och Miljö rf
Kirkkonummen seurakunta
vanhusneuvosto
vammaisneuvosto
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