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MUSTIKKARINTEEN ASEMAKAAVA
Asemakaavan muutos koskee seuraavia asemakaavoja: Nissnikun palvelukor elin asemakaava (kor eli 2060 sekä katualue),
Masalan keskusta ( ealue).

Osallistumis‐ ja arvioin suunnitelma (MRL 62 § ja 63 §)

Kaavoitusohjelma 
Asemakaava  kuuluu  Kirkkonummen  kunnanvaltuuston 
3.9.2018  hyväksymään  kaavoitusohjelmaan  vuosille  2019‐
2023. Kaavoitusaloite on tullut maanomistajalta  ja kaava  laa‐
ditaan konsul työnä Kirkkonummen kunnan ohjaamana. 
 

Valtakunnalliset alueidenkäy ötavoi eet 
Uudistetut  valtakunnalliset  alueidenkäy ötavoi eet  tulivat 
voimaan 1.4.2018. Tavoi eet on ote ava huomioon kaikessa 
alueiden käytön suunni elussa. Uudistetut tavoi eet jakautu‐
vat viiteen kokonaisuuteen, jotka ovat: 

‐ toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen 
‐ tehokas liikennejärjestelmä 
‐ terveellinen ja turvallinen elinympäristö 
‐ elinvoimainen luonto‐ ja kul uuriympäristö sekä 
luonnonvarat ja 
‐ uusiutumiskykyinen energiahuolto. 

 

Maakuntakaava 
Vuonna  2006  vahviste ua  ja  2007  voimaan  tullu a  Uuden‐
maan maakuntakaavaa täydentää 2016 voimaan tullut 2. vai‐
hemaakuntakaava,  jossa  suunni elualue  on  osoite u  taaja‐
matoimintojen tai työpaikka‐alueiden reservialueeksi. Vuonna 
2012 voimaan tulleessa 1. vaihemaakuntakaavassa, 2014 voi‐
maan  tulleessa  3.  vaihemaakuntakaavassa  ja  2017  voimaan 
tulleessa 4. vaihemaakuntakaavassa ei osoiteta aluevarauksia 
suunni elualueelle.  Luonnosvaiheessa  olevan  Uusimaa‐kaa‐
van 2050 tavoi eena on mm. kestävä kasvun ohjaaminen. 
 
 
 
 
 

Yleiskaava 
Suunni elualueella  on  voimassa  13.9.2000  voimaan  tullut 
Kirkkonummen  yleiskaava  2020,  jossa  alue  on  osin  pientalo‐
valtaista asuinalue a (AP), joille on salli u asutukselle hai aa 
aiheu ama omien  työ lojen  rakentaminen.  Osin  alue  on 
maa‐  ja metsätalousalue a (M).  Itäosaan alue a on merki y 
suojeltavaksi tarkoite u kohde. 
 

Masalan osayleiskaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 13.11 
‐  15.12.2017.  Osayleiskaavassa  suunni elualueelle  on  osoi‐
te u  pientalovaltaisia  asuntoalueita  (AP),  lähivirkistysalue 
(VL) sekä maa‐ ja metsätalousvaltaista alue a, jolla on erityis‐
tä  ulkoilun  ohjaamistarve a  (MU),  ohjeellinen  ulkoilurei  
sekä  kevyen  liikenteen  väylä  /  pääulkoilurei .  VL‐alueet  toi‐
mivat  osana  maakunnallises   sekä  paikallises   merki ävää 
ekologista verkostoa. Sepänkylän en ja Hvi orpin en risteyk‐
sessä on palvelujen ja hallinnon alue a (P). Itäosassa on neljä 
suojeltavaa  rakennusta  tai  rakennusryhmää  (sr).  Yleiskaava 
määri ele  alueiden  mitoitusta.  Osayleiskaavaehdotus  on  ta‐
voi eena ase aa nähtäville vuoden 2019 aikana.  
 

Asemakaava 
Osalla alue a on voimassa vuonna 2010 hyväksy y Nissnikun 
palvelukor elin asemakaava,  jossa on osoite u sosiaalitointa 
ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten kor elialue (YS), 
rakennusoikeu a  yhteensä  1280  k‐m2,  suojeltava  rakennus 
(sr)  sekä  suojeltavia  puita  ja  Hvi orpin en  katualue.  Osalla 
alue a  on  voimassa  Masalan  keskustan  asemakaava,  jossa 
Sepänkylän e suunni elualueen itäosassa on merki y yleisen 
en alueeksi  (LT).   Asemakaava  voidaan hyväksyä  vasta,  kun 

Masalan osayleiskaavan on lainvoimainen. 

MITEN VOI ANTAA PALAUTETTA OSALLISTUMIS‐ JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA? 
Tämä osallistumis‐  ja arvioin suunnitelma on hyväksy y Kirk‐
konummen kuntatekniikan lautakunnassa 15.11.2018.  

Suunnitelmaa voidaan tarpeen vaa essa muu aa suunni elu‐
työn aikana.  

 

Suunni eluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana kunnan kaavoitus– ja liikennejärjestelmäpalveluissa,  
osoi eessa: Ervas n e 2, Kuntatekniikan toimistot 2. krs, Kirkkonummi 
 

Palaute a osallistumis– ja arvioin suunnitelmasta voi toimi aa osoi eeseen: Kirkkonummen kunta / Kirjaamo, PL 20, 
02401 Kirkkonummi tai sähköpos tse: kirjaamo@kirkkonummi.fi 
 

Lisä etoja kaavahankkeesta antaa: kaavoitusarkkiteh  Anniina Lehtonen puh: 040 126 9253 
sähköpos : anniina.lehtonen@kirkkonummi.fi 

MIHIN SUUNNITTELUSSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA? 
Suunni elu perustuu mm. seuraavalle lähtö etoaineistolle.   
- Kirkkonummen kuntastrategia 2018‐2021, Kirkkonummen  
- kunta, 2018 
- Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040, Pöyry  
- Finland Oy, 2014  
- Kirkkonummen keskeisen taajamavyöhykkeen liikennejär‐

jestelmäsuunnitelma, Kirkkonummen kunta 2017 
- Kirkkonummen hulevesiohjelma, Sitowise Oy, 2018 
- Masalan osayleiskaava (tekeillä), Kirkkonummen kunta  
- Masalan osayleiskaavan kaavataloudellinen arvioin , FCG 

Oy, 2018 

- Masalan ja Luoman kehityskuva, Kirkkonummen kunta  
- Masalan ja Luoman alueen luontoselvitys, Enviro Oy, 2015  
- Kirkkonummen Masalan länsipuolinen alue, Luontoselvi‐

tys, Pöyry Finland Oy 2017 
- kadut ja vesihuolto 
 

Alueelle laaditaan asemakaavoituksen yhteydessä ainakin: 
- lähiympäristö‐ ja kor elisuunnitelma 
- liikenteestä tehdyn tausta‐aineiston täydentäminen, pe‐

rusteltu arvio liikenteen kehi ymisestä 
- energiaratkaisujen selvitys 
- rakennushistoriallinen selvitys 

Asemakaavan vaikutuksia arvioidaan maankäy ö‐ ja rakennuslain (MRL) sekä maankäy ö– ja rakennusasetuksen (MRA) edel‐
ly ämillä tavoilla. Suunni elun aikana arvioidaan ainakin seuraavia kaavan aiheu amia väli ömiä ja välillisiä vaikutuksia:  

Ympäristövaikutukset: 
 vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen 
 vaikutukset luonnonoloihin (kasvillisuuteen, eläimistöön, 

luontotyyppeihin) 
 vaikutukset vesiolosuhteisiin 
 vaikutukset suur‐, lähi‐ ja kul uurimaisemaan 
 vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen 
 vaikutukset mm. hiilidioksidipäästöihin, ilmastonmuu‐

tokseen ja ilmastoon 
Sosiaaliset vaikutukset: 
 vaikutukset virkistyskäy öön 
 vaikutukset palvelurakenteeseen 
 vaikutukset ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön 

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset: 
 vaikutukset yhdyskunta‐ ja energiatalouteen 
 vaikutukset palvelurakenteeseen 
 vaikutukset uusien työpaikkojen syntymiseen 
 Vaikutukset rakennuskannan ylläpitoon 

Suunni elualue sijaitsee tekeillä olevan Kirkkonummen Masa‐
lan  osayleiskaavan  alueella,  Sepänkylän en  pohjoispuolella, 
noin 2 km Masalan keskustasta. Suunni elualue on kooltaan 
noin 70 ha. Alueelle suunnitellaan pientalovaltaista asumista, 
joka tukeutuu Masalan keskustan ja kuntakeskuksen palvelui‐
hin. Asuntoalueiden rakentaminen vahvistaa Masalan keskus‐
tan kehi ymistä. Alueen  länsi–  ja keskiosassa  tavoi eena on 

mahdollistaa  ekologinen,  yhteisöllinen  ja  edistyksellinen 
asuinalue hyödyntäen viimeisimpiä innovaa oita ja asumisen 
kokeiluluonteisuu a, kuten ryhmärakentamista sekä asukkail‐
le  tarjo avia  vaihtoehtoisia,  hiilijalanjäljeltään  tehokkaita 
energiaratkaisuja  ja  liikkumistapoja.  Itäosassa  on  olemassa 
olevaa  pientalovaltaista  asuinalue a  sekä  palveluita,  joiden 
osalta kaava on luonteeltaan pääsääntöises  toteava. 

Vaikutuksia  arvioidaan  suunni elualueella  sekä  suunni elu‐
alue a laajemmalla alueella,  jossa kaava olete avas  aiheut‐
taa  muutoksia  (ks.  kansisivun  kar akuva).  Arvioinnissa  hyö‐
dynnetään  lähtö etoaineistoa  sekä osallisilta  saatavaa palau‐
te a.  Vaikutusten  arvioin   esitetään  osana  kaavaselostusta. 
Osalle  alue a  on  suunni eilla  pilo hanke,  jonka  toteutus 
tukeutuu useisiin innova ivisiin, teknisiin ratkaisuihin. Alueella 
tarvi ava  sähkö  ja  lämpö on  tarkoitus  tuo aa pääosin  suun‐

nittelualueella,  uusiutuvalla  energialla  ja  pyrkiä  hiilidioksidi‐
päästöjen  vähentämiseen  sekä  järjestelmän  automaa oon. 
Liikkuminen perustuu yhteisiin sähköautoihin ja robo bussei‐
hin. Liikenteellisten vaikutusten arvioi , mm. sujuvan  joukko‐
liikenteen järjestämisestä, on keskeisessä asemassa. Sosiaalis‐
ten  vaikutusten  arvioin  korostuu  tavoitellun  yhteisöllisyyden 
ja asukkaiden vastuullisuuden kau a. Laaditaan lähiympäristö
– ja rakentamistapaohje ohjaamaan alueen toteutusta.  

MITÄ SUUNNITELLAAN? 

MIKSI SUUNNITELLAAN? 

Kul uuriset vaikutukset: 
 vaikutukset rakennussuojeluun 
 vaikutuksen maisemaan ja taajamankuvaan 

VAIKUTUSALUE 

SUUNNITTELU‐
ALUE 

1 4 

Kar akuva: Ote Kirkkonummen yleiskaavasta 2020. 

ONKO JOTAIN JO SOVITTU? 
Maankäy ö‐  ja  rakennuslain  91  a  §:n mukaan  asemakaavoi‐
te avan  alueen maanomistajalla,  jolle  asemakaavasta  aiheu‐
tuu  merki ävää  hyötyä,  on  velvollisuus    osallistua  kunnalle 
yhdyskuntarakentamisesta  aiheutuviin  kustannuksiin.  Kustan‐
nuksiin  osallistumisesta  sovitaan  kunnan  ja  maanomistajan 
välisellä  maankäy ösopimuksella.  Ennen  asemakaavaehdo‐
tuksen laa mista kunta tulee esi ämään maankäy ösopimuk‐
sia niille alueen maanomistajille, jotka saisivat asemakaavasta 

merki ävää hyötyä eli lisää rakennusoikeu a. Maanomistajan 
kunnalle maksama korvaus määritellään sen perusteella, mil‐
laisia yhdyskuntarakentamisen investoin kustannuksia kaavan 
toteu aminen  aiheu aa  kunnalle  ja  millaista  taloudellista 
hyötyä maanomistaja saa kaavan toteu amisesta. Asemakaa‐
van  hyväksyminen  valtuustossa  edelly ää,  e ä  kunta  ja  em. 
maanomistajat  ovat  allekirjoi aneet  maankäy ösopimuksen 
ja e ä sopimukset ovat saaneet lainvoiman. 



 

   

 
Sijain  ja liikenneyhteydet 
Suunni elualue  sijaitsee  noin  2  km Masalan  keskustasta  sekä  
asemasta  länteen.  Alueella  ei  ole  toiminnassa  julkista  liiken‐
ne ä.  
 

Koko, maanomistus, rakennukset 
Suunni elualue on pinta‐alaltaan noin 70 ha. Alue on pääosin 
yksityisomistuksessa, osin kunnan omistuksessa.  Itäosan asuin‐
rakennukset on rakenne u pääosin 1950‐ luvun jälkeen ja uu‐
simmat  talot  ovat  viime  vuosikymmeniltä.  Itäosassa  sijaitsee 
sosiaalitointa palveleva rakennus. Osa rakennuksista on asema 
tai yleiskaavalla suojeltuja.  
 
Bråtaängenin  niityn  lounaispuolella  sijaitsee  mahdollises   so‐
dan aikainen bunkkeri. 
 

Väestö, työpaikat ja palvelut 
Alueella  on  noin  50  asukasta.  Alueella  sijaitsee  sosiaalitointa 
palveleva rakennus,  joka tarjoaa työpaikkoja. Lähimmät päivä‐
kodit,  koulut,  liikunta–  ja  terveyspalvelut  sekä  kaupat  sijaitse‐
vat noin 2 km päässä Masalassa. 
 
Luonto ja maaperä 
Suunni elualueella on tehty luontoselvitys 2017 (Pöyry Finland 
Oy).  Selvitysalueen  kangasmetsät  ovat  pääosin  kallioisia  tuo‐
reen ja kuivahkon kankaan mäntymetsiä. Keskiosassa on monin 
paikoin  pieniä  puu omia  avokallioita,  joista  huoma avimmat 
on luokiteltu elinympäristötyyppiin kalliot. Maaperästä on kal‐
liomaan  lisäksi  merki ävä  osa  savimaata,  paikoi ain  myös 
hiekkamoreenia ja saraturve a. 
 
Selvitysalueella  tai  sen  väli ömässä  läheisyydessä  ei  sijaitse 
luonnonsuojelualueita.  Alueella sijaitsee useita paikallises  

 

arvokkaita  kohteita,  kuten  Bråtaängenin  sekä  Bråtaträske n 
nii y  reuna‐alueineen,  Kärrasbackenin  sekä  Bråtaängenin  itä‐
puoleinen  rinnemetsä,  Sepänkylän en  pohjoispuolen  kostea 
lehto  sekä  Bråtaängenin  länsipuolen  tuore  lehto  sekä 
Bråtaträske n kaakkoispuolen ja eteläpuolen kallio. 
 
Selvitysalueen pohjoisosassa on ollut noin 15 hehtaarin  laajui‐
nen  Bråtaträske n  suoalue,  joka  on  jatkunut  koilliseen 
Bråtakärre n  suona.    Alue  on  kuivunut  1970‐luvulla  kaivetun 
kuivatusojan myötä. En sen Bråtaträske n lammen kohdalla on 
noin hehtaarin  laajuinen umpeenkasvanut luhtakosteikko,  joka 
on paikallises  eri äin arvokas kohde.  Alueelle laskee edelleen 
paikallises  arvokas  Kärrasbackenin noro. 
 
Selvityksessä  löytyi  viisi  liito‐oravan  elinpiiriä,  joista  yksi, 
ruokailualue,  sijaitsee  suunni elualueella.    Lisäksi  lähialueelta 

löytyi  liito‐oravalle  soveliaita metsiä.  Lepakkoselvityksessä  ha‐
vait in  pohjanlepakoita  (yhteensä  21  havaintopaikkaa)  sekä 
määrittämä ömiä siippoja, mu a lisääntymis– ja levähdyspaik‐
koja  ei  havai u.  Lepakkokantaa  voi  pitää  tavanomaisena. 
Bråtaträske n ojan  alue  luokitel in  lepakoiden määrän  perus‐
teella luokan ll lepakkoalueeksi.  
 
Pesimälinnustossa  on  10  suojelullises   huomionarvoista  lajia. 
Uhanalaisia  lajeja  on  viisi,  kaikki  vaarantuneita:  taivaanvuohi, 
hömö‐  ja  töyhtö ainen, viherpeippo  ja punatulkku. EU:n  lintu‐
direk ivin lii een I lajilue elossa maini uja lajeja havai in nel‐
jä: pyy, kehrääjä, harmaapää kka  ja palokärki.  Selvitysalueelta 
ei löytynyt varsinaisia linnustolle tärkeitä alueita. 
 
Alueelta  ei  löytynyt  saukolle  tai  kirjoverkkoperhoselle  sopivaa 
elinympäristöä. 

 VALMISTELU– ELI LUONNOSVAIHE EHDOTUSVAIHE HYVÄKSYMISVAIHE 

MITEN SUUNNITTELUUN VOI VAIKUTTAA? 

MITEN SUUNNITTELU ETENEE? 

KUKA SUUNNITTELUSTA PÄÄTTÄÄ? 

MIHIN SUUNNITELLAAN? 

KETÄ SUUNNITTELU KOSKEE? 
Kaavoitukseen  voivat  osallistua  suunni elualueen  maan‐
omistajat  ja  ne,  joiden  asumiseen,  työntekoon  tai  muihin 
oloihin kaava saa aa huoma avas  vaiku aa, sekä ne viran‐
omaiset  ja  yhteisöt,  joiden  toimialaa  suunni elussa  käsitel‐
lään. Näitä eri tahoja kutsutaan osallisiksi.  
 
Mus kkarinteen  asemakaavan  osallisia  ovat  mm.  seuraavat 
tahot:  
 
Maanomistajat ja asukkaat: 
 suunni elualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja  

asukkaat  
 kunnan asukkaat 

 järjestetään viranomaisneuvo elu 
kaavoi aja laa i osallistumis‐ ja arvioin suunnitelman 

eli OAS:n, sekä alustavat maankäy öluonnokset  
asiantun jat laa vat tarvi avat selvitykset 

 OAS:sta ja asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan 
Kirkkonummen Sanomissa sekä ilmoitetaan suunni e‐
lualueen maanomistajille 
kirjeitse 

OAS on nähtävissä kunnan internet‐sivuilla ja kunnan‐
virastossa  

 

 
Yhdistykset ja muut yhteisöt: 
 lähialueen asukasyhdistykset 
 Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry 
 Kyrkslä s Natur och Miljö rf 
 alueen  ekunnat 
 
Yritykset: 
 lähialueen yritykset 
 alueella toimivat sähköyh öt 
 Caruna Espoo Oy 
 Fortum Power and Heat Oy 
 Fingrid Oyj  
 Elisa Oyj 

 

 Telia Finland Oyj 
 DNA Oy 
 Gasum Oy Ab   
 
Viranomaiset: 
 Kirkkonummen kunta:  kuntatekniikka, rakennusvalvonta, 

ympäristösuojelu, Kirkkonummen Vesi, ton ‐ ja paikka eto‐
palvelut, sivistys‐ ja vapaa‐aikapalvelut, kul uuritoimi, pe‐
rusturva, vammaisneuvosto, vanhusneuvosto, nimistötoimi‐
kunta 

 Uudenmaan elinkeino‐, liikenne‐ ja ympäristökeskus 

2019 2020 2018 2021 

kaavoi aja laa i kaavan valmisteluaineiston (= kar a ja 
selostus) ja vaikutusten arvioinnin 

asiantun jat laa vat tarvi avat selvitykset 
 

kaavoi aja laa i kaavaehdotuksen (= kar a ja selostus) 
sekä vas neet kaavaluonnoksesta anne uihin mielipitei‐
siin ja lausuntoihin 

laaditaan maankäy öä palvelevat, alustavat katujen ja 
vesi‐ huollon yleissuunnitelmat sekä lähiympäristö‐ ja 
rakentamistapaohje   

kaavoi aja valmistelee kaava‐asiakirjat hyväksymis‐
käsittelyyn (= kar a ja selostus) sekä vas neet kaava‐
ehdotuksesta anne uihin muistutuksiin ja lausuntoi‐
hin 

viimeistellään katujen ja vesihuollon yleissuunnitel‐
mat sekä lähiympäristö‐ ja rakentamistapaohje   

kaavaluonnos pidetään julkises  nähtävillä kunnantalossa ja 
kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän ajan, jolloin siitä voi 
antaa mielipiteitä kirjallises  kaavoi ajalle tai kirjallises  kun‐
tatekniikan lautakunnalle 

kaavaluonnoksesta pyydetään lausunnot ao. viranomaisilta, 
yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä 

kaavaluonnoksesta järjestetään asukas laisuus 
nähtävillä olosta ja asukas laisuudesta ilmoitetaan 

kuulutuksella 

kaavaehdotus sekä lähiympäristö‐ ja rakentamistapaohje 
pidetään julkises  nähtävillä kunnantalossa ja kunnan 
kirjastoissa vähintään 30 päivän ajan, jolloin siitä voi jä ää 
kirjallisia muistutuksia kunnan‐hallitukselle 

kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ao. viranomaisil‐
ta, yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä 

nähtävillä olosta  edotetaan kuulutuksella ja kirjeillä 

kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen 
Helsingin hallinto‐oikeuteen  

 kuntatekniikan lautakunta hyväksyy kaava‐luonnoksen 
ja ase aa sen julkises  nähtäville 

kuntatekniikan lautakunta käsi elee kaavaehdotuksen 
sekä vas neet saatuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin ja 
esi ää ne hyväksy äväksi kunnanhallitukselle 

kunnanhallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja vas neet 
sekä ase aa kaavaehdotuksen julkises  nähtäville 

kuntatekniikan lautakunta käsi elee kaavan sekä vas ‐
neet saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja esi ää ne 
hyväksy äväksi kunnanhallitukselle 

kunnanhallitus käsi elee kaavan ja vas neet  ja  
esi ää kaavan hyväksy äväksi kunnanvaltuustolle 

kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan 

kuntatekniikan lautakunta hyväksyy osallistumis‐ ja arvi‐
oin suunnitelman 

 Uudenmaan lii o 
 Länsi‐Uudenmaan maakuntamuseo 
 Museovirasto 
 Espoon seudun ympäristöterveys –valvontayksikkö 
 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ‐kuntayhtymä 
 HSL Helsingin seudun liikenne ‐kuntayhtymä 
 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi 
 Logis ikkarykmen n esikunta 
 Länsi‐Uudenmaan poliisilaitos 
 Länsi‐Uudenmaan pelastuslaitos 
 Liikennevirasto 
 Metsäkeskus 
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