MIHIN SUUNNITTELUSSA KIINNITETÄÄN HUOMIOTA?
Suunnittelu perustuu mm. seuraavalle lähtötietoaineistolle.
Selvityksiä tullaan täydentämään suunnittelun aikana:
- Kirkkonummen kuntastrategia 2015-2017, Kirkkonummen
kunta, 2015
- Kirkkonummen maankäytön kehityskuva 2040, Pöyry
Finland Oy, 2014
- Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 Kaupunki lähellä
luontoa, Kirkkonummen kunta, 2016
- Masalan osayleiskaava (tekeillä), Kirkkonummen kunta
- Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelma, FCG Oy, 2016
- Masalan meluselvitys, FCG Oy, 2014

-

Masalan ja Luoman alueen luontoselvitys, Enviro, 2015
Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema
(Sigbritt Backman 1992)
Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (Masalan alue),
Stadionark, 2015
Kirkkonummen historialliset tiet (Maunu Häyrynen 1987)
Kirkkonummi Hvitträsk, kaava-alueen arkeologinen inventointi (Museovirasto, arkeologiset kenttäpalvelut, Satu
Koivisto 2012)
Bjönsinmäen asemakaava-alueen inventointi ja Masabyn
historiallisen ajan muinaisjäännöksen tarkkuusinventointi,
Mikroliitti Oy, 2016

KIRKKONUMMEN KUNTA
KAAVOITUS- JA LIIKENNEJÄRJESTELMÄPALVELUT

Hankenro: 33110
Asianro: KIRDno-2017-472
Kt-lautakunta: 15.11.2018

BJÖNSINMÄEN ASEMAKAAVA
Asemakaavan muutos, joka koskee kortteleita 2022, 2023 ja 2027 sekä niihin liittyviä lähivirkistys-, puisto-, pysäköinti- ja
katualueita.

Osallistumis– ja arviointisuunnitelma (MRL 62 § ja 63 §)

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

Ympäristövaikutukset:








Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen
Vaikutukset liikenteeseen ja liikenneturvallisuuteen
Vaikutukset pysäköintiin
Vaikutukset vesi– ja energiahuoltoon
Vaikutukset hulevesiin
Vaikutukset luonnonoloihin (maaperään, vesitalouteen,
kasvillisuuteen, eläimistöön, luontotyyppeihin)
Vaikutukset ilmastonmuutokseen

Sosiaaliset vaikutukset:






Vaikutukset palvelutarjontaan
Vaikutukset virkistyskäyttöön
Vaikutukset sosiaaliseen ympäristöön ja verkostoihin
Vaikutukset väestö– ja ikärakenteeseen
Vaikutukset vapaa-ajan toimintoihin ja niiden painopistealueisiin
 Vaikutukset työpaikkoihin ja elinkeinotoimintaan

Yhdyskuntataloudelliset vaikutukset:

Kulttuuriset vaikutukset:

kunnallistekniikan rakentamiseen
 Vaikutukset kunnan saamiin tuloihin, kuten mahdollisiin
tontinmyyntituloihin
 Vaikutukset kunnan henkilö– ja kiinteistöverotuloihin
 Vaikutukset palvelurakenteeseen

 Vaikutukset muinaismuistoihin

 Vaikutukset kunnan investointi– ja käyttömenoihin, kuten

Vaikutuksia arvioidaan paitsi itse suunnittelualueella, myös
suunnittelualuetta laajemmalla alueella, jossa kaava oletettavasti aiheuttaa muutoksia (ks. karttakuva). Arvioinnissa hyödynnetään em. lähtötietoaineistoa sekä osallisilta saatavaa palautetta. Kaavoitusprosessin aikana on jo laadittu rakennetun

 Vaikutukset maisemaan ja taajamakuvaan
 Vaikutukset rakennettuun kulttuurimaisemaan, kulttuuriympäristöön ja paikalliskulttuuriin

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

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.

Suunnittelualueen sijainti opaskartalla

Kaavaehdotuksen (kh 9.5.2016 § 132) havainnekuva

MITÄ SUUNNITELLAAN?
Bjönsinmäen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma on aiemmin hyväksytty yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 23.10.2014 (§ 64). Bjönsinmäen asemakaavaehdotus (kh
9.5.2016, § 132) on ollut nähtävillä keväällä 2016.
Kaavaehdotuksesta (kh 9.5.2016, § 132) on nähtävilläoloajan
jälkeen muodostettu kaksi erillistä hanketta: Bjönsinmäen ja
Vernerinpuiston asemakaavat. Vernerinpuiston kaava on tullut lainvoimaiseksi vuonna 2017. Bjönsinmäki käsittää Masalantien länsipuolen ja kaavaehdotuksen mukaisesti uusia
asukkaita alueelle tulisi noin 125. Koska ehdotuksen nähtävillä olon jälkeen on ilmennyt maankäytön muutostarpeita sekä
kerrostalokortteliin että pientalojen alueelle, laaditaan tarkistettu kaavaehdotus. Alue toteutetaan vuonna 2017 valmistuneen Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelman periaatteiden
mukaisesti.

Hanke sijaitsee Masalan keskustassa ja sen toteutumisella on
suuri merkitys Masalan keskustan kehittymiselle, sillä tyhjillään olevan liikerakennuksen korvaaminen laadukkaalla
asuinkerrostalolla parantaa alueen ympäristöä. Alue sijaitsee
Masalan junaseisakkeen välittömässä läheisyydessä ja sieltä
on hyvät joukkoliikenneyhteydet mm. pääkaupunkiseudulle ja
kuntakeskukseen. Hankkeen päätavoitteita ovat Masalan
asemanseudun asukasmäärän kasvattaminen, kaupunkikuvan parantaminen sekä julkisten tilojen laadukas toteuttaminen. Lisäksi alueelle on määrä sijoittaa vähäisesti uutta liiketilaa.
Uuden osallistumis– ja arviointisuunnitelman tavoitteena on
tiedottaa osallisia hankkeen päivitetystä aikataulusta ja muuttuneesta aluerajauksesta.

MITEN VOI ANTAA PALAUTETTA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA?
Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma on käsitelty Kirkkonummen kuntatekniikan lautakunnassa 15.11.2018.

Suunnitelmaa voidaan tarpeen vaatiessa muuttaa suunnittelutyön aikana.

MIKSI SUUNNITELLAAN?
Kaavoitusohjelma

Suunnitteluaineistoon voi tutustua kaavan valmistelun aikana kunnan kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalveluissa,
osoitteessa: Ervastintie 2, Kuntatekniikan toimistot 2. krs, Kirkkonummi , tai verkossa osoitteessa:
https: //www.kirkkonummi.fi/kaavoitus
Palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi toimittaa osoitteeseen:
Kirkkonummen kunta / Kirjaamo, PL 20, 02401 Kirkkonummi tai sähköpostitse: kirjaamo@kirkkonummi.fi
Lisätietoja kaavahankkeesta antaa:
kaavoitusarkkitehti Annika Pousi, puh: 050 327 3413
sähköposti: annika.pousi@kirkkonummi.fi

Masalan Bjönsinmäen asemakaavan muutos sisältyy kunnanvaltuustossa 13.9.2018 (§ 72) hyväksyttyyn Kirkkonummen
kaavoitusohjelmaan vuosille 2019-2023. Kaavahanke perustuu
tämän lisäksi erilaisiin ylemmänasteisiin kaavoihin, jotka määrittelevät alueen käyttöä ja ohjaavat sen asemakaavoitusta.

Maakuntakaava

Suunnittelualuetta koskevat Uudenmaan maakuntakaava
(vahvist. v. 2006), Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava (vahvist.
v. 2014) sekä vuonna 2017 voimaan tullut Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaava. Maakuntakaavassa Masalan keskusta on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi ja lähiympäristö tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi.

Yleiskaava

Kirkkonummen vuonna 2000 lainvoimaiseksi tulleessa yleiskaavassa suunnittelualue on lähes kokonaan keskustatoimintojen aluetta (C). Alueella on vireillä Masalan osayleiskaava, jonka luonnos on ollut nähtävillä loppuvuodesta 2017.

Asemakaava

Suunnittelualuetta koskee kaksi Masalan keskustan asemakaavan muutosta (hyväksytty vuosina 1998 ja 2001). Niissä Masalantien varteen on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialue (K), 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 5200 k-m2 ja liikerakennusoikeutta 1500 k-m2.

MIHIN SUUNNITELLAAN?
Sijainti ja liikenneyhteydet
Suunnittelualue sijaitsee Masalan keskustassa junaseisakkeen 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.
Matka-aika Kirkkonummen kuntakeskukseen ja Espoon
keskukseen kestää vähimmillään alle kymmenen minuuttia sekä Helsingin keskustaan vajaa puoli tuntia.

Luonto, maaperä ja virkistys
Suunnittelualue on pääosin rakennettua ympäristöä. Alueen pohjoisosassa on metsikkö, joka vastaa lähinnä luon-

nontilaa. Kyseinen metsikkö sekä siihen liittyvä Tinanpuisto toimivat asukkaiden virkistysalueina. Suunnittelualueen
länsiosa on maaperältään kalliota, joka vaihtuu itään päin
mentäessä ensin moreeniksi

Väestö, työpaikat ja palvelut
Suunnittelualueella asuu noin 60 asukasta.
Suunnittelualueella sijaitsee yksi vajaan 2000 k-m2:n suuruinen 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.

Koko ja maanomistus
Suunnittelualueen pinta-ala on noin 4,6 ha. Alueen merkittävimmät maanomistajat ovat Kirkkonummen kunta,
Kirkkonummen seurakuntayhtymä ja Bonava Suomi Oy.

Kunnallistekniikka, rakennukset ja
kulttuurihistoria
Suunnittelualue kuuluu kunnallistekniikan piiriin. Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön yleisilmeen muodostavat
Tinantien varrella rinteessä sijaitsee rakennuskulttuurin
kannalta merkittävä aluekokonaisuus, Furugårdin rakennusryhmä, sekä muita suojeluarvoja sisältäviä asuinrakennuksia.
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syksy

kevät

syksy

OAS

EHDOTUSVAIHE

HYVÄKSYMISVAIHE

 kaavoittaja/kaavan laatija laatii tarkistetun kaavaehdotuksen

 kaavoittaja/konsultti laatii mahd. tarkistetun kaava-

MITEN SUUNNITTELU ETENEE?
 kaavoittaja/kaavan laatija laatii osallistumis- ja arviointisuunnitelman eli OAS:n
 Asiantuntijat laativat tarvittavat selvitykset

(= kartta ja selostus) sekä vastineet kaavaehdotuksesta
(Bjönsinmäen asemakaavaehdotus, kh 9.5.2016, § 132)
annettuihin mielipiteisiin ja lausuntoihin

ehdotuksen (= kartta ja selostus) sekä vastineet kaavaehdotuksesta annettuihin muistutuksiin ja lausuntoihin



ilmakuva suunnittelualueesta



keväällä 2016 nähtävillä ollut
Bjönsinmäen kaavaehdotus

MITEN SUUNNITTELUUN VOI VAIKUTTAA?
 OAS:sta ja asemakaavan vireille tulosta kuulutetaan

Kirkkonummen Sanomissa sekä ilmoitetaan suunnittelualueen maanomistajille kirjeitse
 OAS on nähtävissä kunnan internet-sivuilla ja
kunnantalossa

 kaavaehdotus sekä lähiympäristö- ja rakentamistapaohje

 kaavan hyväksymispäätöksestä voi tehdä valituksen

 kuntatekniikan lautakunta käsittelee kaavaehdotuk-

 kuntatekniikan lautakunta käsittelee kaavan sekä vas-

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

tineet saatuihin muistutuksiin ja lausuntoihin ja esittää ne
kunnanhallitukselle
 kunnanhallitus käsittelee kaavan ja vastineet ja
esittää ne kunnanvaltuustolle
 kunnanvaltuusto hyväksyy kaavan ja vastineet

Yritykset:

Viranomaiset:

pidetään julkisesti nähtävillä kunnanvirastossa ja kunnan kirjastoissa vähintään 30 päivän ajan. Kaavaehdotuksesta voi
jättää kirjallisia muistutuksia kunnanhallitukselle.
 kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot ao. viranomaisilta,
yhdistyksiltä ja muilta yhteisöiltä
 kaavaehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus /kaavoittajan vastaanotto
 nähtävillä olosta ja asukastilaisuudesta/kaavoittajan vastaanotosta tiedotetaan kuulutuksella ja kirjeillä

Helsingin hallinto-oikeuteen

KUKA SUUNNITTELUSTA PÄÄTTÄÄ?
 kuntatekniikan lautakunta käsittelee 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.







Bjönsinmäen asemakaavan muutoksen osallisia ovat:

Yhdistykset ja muut yhteisöt:

Maanomistajat ja asukkaat:

 suunnittelualueen ja sen lähialueen maanomistajat ja
asukkaat








lähialueiden yritykset
Caruna Espoo Oy
Fortum Power and Heat Oy
Elisa Oyj
TeliaSonera Finland Oyj

Kirkkonummen yrittäjät ry
Kirkkonummen ympäristöyhdistys ry
Kyrkslätts hembygdsförening rf
Kirkkonummen pienkiinteistöyhdistys ry
Masalan asukasyhdistys ry
Kyrkslätts Natur och Miljö rf

 Kirkkonummen kunta: rakennusvalvonta, ympäristönsuojelu, Kirkkonummen Vesi, kehitysjohtaja, nimistötoimikunta, perusturva, sivistys- ja vapaa-aikapalvelut,
vammaisneuvosto, vanhusneuvosto
 Uudenmaan liitto
 Uudenmaan ELY-keskus
 Espoon seudun ympäristöterveys
 HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä
 Liikennevirasto
 Länsi-Uudenmaan poliisilaitos
 Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos
 Länsi-Uudenmaan maakuntamuseo
 Museovirasto

