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Tunnistetiedot

1.1 Tunnistetiedot

Tunnistetiedot ilmenevät kansilehdeltä.

1.2 Kaava-alueen sijainti

Suunnittelualue sijaitsee Masalan liikealueen ytimessä, rautatieaseman ja kaupallisten
lähipalvelujen alueella. Lännessä suunnittelualue rajoittuu Tinanpuiston virkistysaluee-
seen, pohjoisessa suunnittelualueeseen kuuluvat Ljusdalantien pohjoispuoleiset kortte-
lit, joissa toimii mm. Masalan nuorisoteatteri (Ljusdala-rakennus, entinen nuorisoseura-
talo) sekä suomen- ja ruotsinkieliset päiväkodit. Idässä suunnittelualue rajoittuu Masa-
lantiehen ja etelässä Tinanrinne-kadun varrelle rakennettuun kerros- ja rivitaloaluee-
seen.

Suunnittelualueen välittömässä läheisyydessä ovat päiväkotien lisäksi koulut sekä hyvä
joukkoliikennetarjonta. Kävelyetäisyydellä eli alle kilometrin päässä suunnittelualueesta
sijaitsee pääosa keskustan lähipalveluista. Kuntakeskuksen ja pääkaupunkiseudun
suuntaan kulkevat bussit pysähtyvät Sundsbergintiellä terveyskeskuksen kohdalla.

Liitteestä 2 ilmenee suunnittelualueen sijainti.

1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus

Asemakaavan muutos on osa vaiheittain toteutettavaa Masalan liikealueen kehittämis-
prosessia, jonka tavoitteena on viihtyisä, turvallinen ja elämyksiä antava pienkaupun-
kimainen ympäristö. Kaavahanke on nimetty Tinanpuiston asemakaavaksi.

Asemakaavan muutos tehdään numeeriselle nykytilanteen mukaiselle karttapohjalle.
Muutostyön yhteydessä asemakaavan ajanmukaisuus on arvioitu (MRL 60 §). Kunnal-
listeknisiä verkostoja suunnitellaan ja tarkistetaan maankäytön muutoksen seuraukse-
na. Alueen ympäristö tullaan toteuttamaan laadittavan Masalan liikealueen laatu- ja
ympäristösuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Asemakaavan muutos lisää liikealueen väestömäärää merkittävästi, koska nykyisen
pitkälti rakentamattoman alueen pääkäyttötarkoitus muuttuu työpaikka-alueesta kerros-
talovaltaiseksi asuntoalueeksi.

Alueen pinta-ala on noin 17,9 ha.
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1.5 Luettelo selostuksen liiteasiakirjoista

1. asemakaavan seurantalomake
2. ote Uudenmaan maakuntakaavasta

(ympäristöministeriö vahvistanut 8.11.2006)
3. ote Kirkkonummen yleiskaavasta 2020
4. sijaintikartta
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8. Tinanpuiston asemakaavan meluselvitys
9. ote alueen asemakaavoista
10. ote korttelin 2052 toteuttamissuunnitelmasta
11. Tinanpuiston asemakaava (kartta)
12. Tinanpuiston asemakaavan havainnekuva
13. Tinanpuiston vesihuollon yleissuunnitelma
14. Tinanpuiston katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnitelma
15. ote Kirkkonummen rakennuskulttuuri- kulttuurimaisemaselvityksestä

1.6 Luettelo muista kaavaa koskevista asiakirjoista, taustaselvityksistä ja lähdemate-
riaalista

1. Tinanpuiston vesihuollon yleissuunnitelma, Destia Oy, 2015
2. Tinanpuiston katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnitelma, Destia Oy,

2015
3. Masalan keskustan hulevesiselvitys, Destia Oy, 2015
4. Kirkkonummen maankäytön kehityskuva, Pöyry Oy, 2014
5. Tinanpuisto Masala, liikekortteli, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, 2013
6. Tinanpuisto, Rakennettavuusselvitys, Sito Oy, 2012
7. MAL 2020, Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen

toteuttamisohjelma 2020, Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisu, 2012
8. Tinanpuiston asemakaavan meluselvitys, Sito Oy, 2011
9. Kirkkonummen palveluverkkoselvitys 2025, 2011
10. Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys, 2011
11.

MAL-neuvottelukunnan puheenvuoro, 2011
12. Masalantien kehittämisselvitys 2010, Sito Oy, 2010
13. Kirkkonummen kevytliikenneverkoston ja luontopoluston

kehittämissuunnitelma, Linea konsultit Oy, 2009
14. Lännentiet, kehityskäytäväselvitys, Länsi-Uudenmaan kunnat,

Uudenmaan liitto, Strafica Oy, FCG Planeko Oy, 2009
14. Helsingin seutu 2050, Näkökulmia seutuvisioon, WSP Finland Oy,

Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutuskeskus, TKK, Demos Helsinki /
NOW for Architecture and Urbanism, 2009

16. Kirkkonummen tieverkko- ja liikenneturvallisuussuunnitelma, Tielaitos 2008
17. Masalan tehtaan pilaantuneiden maa-alueiden kunnostamisen loppuraportti,

Ympäristökeskuksen hyväksymä 2003
18. Kirkkonummen rakennuskulttuuri ja kulttuurimaisema, Sigbritt Backman,

1992
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2 TIIVISTELMÄ

2.1 Kaavaprosessin vaiheet

Tinanpuiston asemakaava on ollut useita vuosia Kirkkonummen kaavoitusohjelmissa.
Alun perin Tinanpuiston suunnittelun piti käynnistyä vuonna 2007 ns. maanomistaja-
kaavahankkeena silloisen kunnanvaltuuston hyväksymän kaavoitusohjelman mukai-
sesti. Kaavoituksen käynnistämissopimukset hyväksyttiin kunnanhallituksessa 9.11.
2007 (§ 497) ja ne allekirjoitettiin 11.4.2008.

Suunnitteluhankkeen vireille tulosta on kuulutettu ensimmäisen kerran 25.7.2008.

Asemakaavan ensimmäinen osallistumis- ja arviointisuunnitelma hyväksyttiin kunnan-
hallituksessa 16.6.2008 (§ 220). Kaavahanke ei kuitenkaan käynnistynyt ennen käyn-
nistämissopimuksiin tehtyjä muutoksia, jotka kunnanhallitus hyväksyi 18.10.2010 (§
352). Uusittu sopimus allekirjoitettiin 17.12.2010. Täydennykset sisältävät mm. arvion
kaavoituskustannuksista sekä niiden jakautumisen kunnan ja maanomistajien kesken
sekä kaavanlaadintatyön siirtymisestä kunnalle. Asemakaavoitus pantiin uudelleen
käyntiin yhdyskuntatekniikan lautakunnan hyväksyttyä päivitetyn osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelman 14.4.2011 (§ 38). Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma on
toimitettu osallisille. Kaavahanke on käynnistetty kunnanvaltuuston 12.12.2011 (§ 113)
hyväksymän kaavoitusohjelman mukaisesti.

Nykyinen suunnitteluhanke kuulutettiin vireille 25.5.2011.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 14.6.2012 (§ 50) päätti asettaa kaavaluonnoksen näh-
täville. Luonnos oli nähtävillä 27.8. - 30.9.2012. Asukastilaisuus järjestettiin nähtävillä
olon aikana 1.9.2012. Nähtävillä olon aikana saatiin 24 lausuntoa ja seitsemän mieli-
pidettä. Niihin laadittiin ns. kaavoittajan vastineet.

Asemakaavan laatiminen oli keskeytyksissä lähes koko vuoden 2013.

Loppuvuonna 2013 laadittiin Tinanpuiston liikekorttelista tarkentavia suunnitelmia, kos-
ka oli syytä varmentua, että kortteliin suunniteltavat liiketilat ja pysäköintilaitokset ovat
toteuttamiskelpoisia. Laaditun suunnitelman pohjalta kaavaluonnoksen maankäyttöä on
tarkennettu. Suunnitelman laati Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy.

Syksyllä 2014 pantiin vireille Tinanpuiston asemakaavaan liittyvien yleissuunnitelmien
ja selvitysten laatiminen: Tinanpuiston asemakaavan katujen ja pysäköintialueiden
yleissuunnitelma (sis. myös virkistysalueilla sijaitsevat reitit) ja Tinanpuiston vesihuollon
yleissuunnitelma (sis. hulevesisuunnitelman) sekä Masalan keskusta hulevesiselvitys
(koskee Tinanpuiston, Bjönsinmäen ja Masalan asemanseudun asemakaavoja). Kaikki
edellä mainitut yleissuunnitelmat ja selvitykset ovat Destia Oy:n laatimina. Suunnitelma
valmistui vuonna 2015.

Syksyllä 2014 laadittiin luonnos Tinanpuiston lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeiksi
(Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy) ja se liitettiin asemakaavaehdotuksen kaava-
asiakirjoihin. Se oli nähtävillä yhtä aikaa kaavaehdotuksen kanssa.

Kaavaehdotus käsiteltiin yhdyskuntatekniikan lautakunnassa 10.12.2014 (§ 80) ja kun-
nanhallituksessa 26.1.2015 (§ 25). Se oli nähtävillä 9.3. - 10.4.2015. Nähtäville asetet-
tiin myös alustava lähiympäristö- ja rakentamistapaohje. Nähtävillä olon aikana järjes-
tettiin 24.3.2015 asukastilaisuus. Nähtävillä olon aikana saatiin 23 lausuntoa. Muistu-
tuksia ei saatu. Niihin laadittiin ns. kaavoittajan vastineet.



Kirkkonummen kunta
Tinanpuiston asemakaava
_________________________________________________________________________________

6

Kunnan ja maanomistajatahojen keskinäiset maankäyttösopimukset on hyväksytty ja
allekirjoitettu XX.XX.2015

Tinanpuiston asemakaavan hyväksymiskäsittely oli yhdyskuntatekniikan lautakunnassa
20.8.2015 (§ 51) ja kunnanhallituksessa 21.12.2015 (§ XXX). Kunnanvaltuusto hyväk-
syi asemakaavan XX.XX.2016 (§ XXX).

2.2 Asemakaava

Tinanpuisto sijaitsee keskeisellä paikalla Masalan liikealueella, rautatieaseman välittö-
mässä läheisyydessä. Tämän takia alueen maankäytön uudistaminen asumiseen on
perusteltua. Asukkaiden virkistys- ja kohtauspaikaksi toteutetaan laajahko puistoalue
sekä tori. Alueen palveluiden monipuolistamiseksi on osoitettu asemakaavassa uutta
liiketilaa, esimerkiksi suunnitellun torin äärelle päivittäistavarakauppa ja muuta liiketilaa.
Torista on tarkoitus tehdä Masalan asukkaille yhteinen toiminnallinen keskuspaikka.

Asemakaavan muutoksen suurin haaste on luoda kaupunkikuvallisesti laadukas ja toi-
minnallisesti rikas uusi asuntoalue, jonka vaiheittain rakentaminen voidaan toteuttaa ta-
loudellisesti ja johdonmukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa Masalan liikealueen veto-
voimaa sekä asunto- ja palvelualueena.

Tinanpuiston asemakaavan toteuttamisen myötä suunnittelualueen asukasluku kasvaa
merkittävästi. Arvio uusien asukkaiden määrästä on 550 - 600. Tällä hetkellä suunnitte-
lualueella asuu noin 200 ihmistä (tilanne vuonna 2015). Uusia asuntoja syntyy enimmil-
lään noin 300 ja asuntotuotanto tulee olemaan verraten monipuolista, joskin kerrosta-
loasuntoja syntyy selvästi eninten. Uusia työpaikkoja syntynee 100 - 125 alueen liike-
ja toimistoihin.

Asemakaava toteuttaa Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen kaavoitustavoitetta, jon-
ka mukaan kunnan tulisi asemakaavoittaa asuinrakennusoikeutta vuosittain 30 000 k-
m2 ja vastaavasti uusia asuntoja tulisi valmistua vuosittain vähintään 330. Tinanpuiston
asemakaavan mahdollistaa 275 - 300 asunnon toteuttamisen, mikä tarkoittaa, että lop-
putilanteessa asukkaita on alueelle 750 - 800 sisältäen nykyiset asukkaat.

Julkiset alueet, kuten uusi tori ja kadut toteutetaan erikseen laadittavan Masalan liike-
alueen laatu- ja ympäristösuunnitelman suunnitteluperiaatteiden mukaisesti.

Asemakaava on laadittu Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n ideoiman maankäyt-
tösuunnitelman pohjalta kuten myös Tinanpuiston lähiympäristö- ja rakentamistapa-
ohje.

2.3 Asemakaavan toteuttaminen

Tinanpuiston asemakaavan toteuttaminen kytkeytyy Masalan taajamaympäristön pa-
rantamiseen ja Masalantien uudistamiseen. Asemakaavan toteuttamisen aikataulusta
ei ole tehty yksityiskohtaisia päätöksiä. Liikealueen läpi kulkeva katu, Masalantie toteu-
tetaan vaiheittain siten, että ensimmäinen vaihe käsittää katuosuuden Sundsbergintien
liittymästä Sepänkyläntielle. Sen jälkeen rakentaminen jatkuu vaiheittain pohjoiseen
päin Tinanpuiston suuntaan.

Tinanpuiston asemakaavan rakentaminen käynnistynee eteläpäästä; mitä todennäköi-
simmin ensimmäisenä toteutetaan Tinantori ja päivittäistavarakaupan kiinteistö. Myös
asuntorakentamisen tulisi käynnistyä suunnittelualueen eteläosasta, jonne on raken-
nettu kerros- ja rivitaloja.
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3 LÄHTÖKOHDAT

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista

3.1.1 Alueen yleiskuvaus

Masala on rautatieaseman ympärille syntynyt yhdyskunta, jonka tulevaisuuden tavoite-
tila on ollut kunnassa ollut pitkään hahmottamatta. Alueelle ei ole syntynyt riittävän
voimakasta paikallisidentiteettiä. Kunnan kärkihanke oli 2000-luvun ensimmäisellä vuo-
sikymmenellä kuntakeskus ja 2010-luvulla se on Masala lähialueineen. Alueen osa-
yleiskaavoitus on pantu vireille (tilanne vuonna 2015).

Masalan asema uudistettiin 2000-luvun alussa. Alueen muu kehittäminen on ollut ver-
raten vähäistä. Toimiva liikealue edellyttäisi keskustan vetovoiman ja liikenneolosuhtei-
den merkittävää parantamista. Myös väestömäärän kasvattaminen ja uusien palvelujen
asettuminen Masalaan edistää vahvan liikealueen kehittymistä. Tinanrinne-kadun var-
relle toteutettu asuntoalue on harvoja 2000-luvun ensimmäisellä kymmenyksellä toteu-
tuneista suurista rakennushankkeista Masalassa. Vuonna 2012 käynnistyi Ratavallin
asemakaavan toteuttaminen ja lähivuosina aloitetaan vaiheittain etenevä Masalantien
uudistaminen. Liikealueella on vireillä ja käynnistetään lähivuosina muita asemakaavo-
jen muutoshankkeita (tilanne vuonna 2015). Urheilupuiston kehittäminen on pantu
käyntiin ja sen ensimmäisessä vaiheessa on toteutettu asukaspuisto vuonna 2013.

Masalan liikealueelta on puuttunut selkeä keskuspaikka kuten esimerkiksi tori tai asuk-
kaiden suosima puisto. Liikealueen ytimessä usea rakennus sekä rakennettu ympäristö
on vähitellen rapistunut ja Masalantien tieympäristö on taajamakuvallisesti sekava. Ra-
tavallin kerrostalovaltaisen asuntoalueen rakentaminen käynnisti Masalan keskustan
uudistumisen ja sen ensimmäiset asunnot valmistuivat vuonna 2014. Kaupallisten pal-
velujen monipuolistaminen on tärkeä tavoite, vaikka yleisesti alueen lähipalvelut ovat jo
nykyisin verraten hyvät. Erikoiskauppoja on kuitenkin vähän. Kunnan on määrä käyn-
nistää Masalan keskustan laatu- ja ympäristösuunnitelman laatiminen vuonna 2015.

Masalantien varrella olevien liiketilojen pysäköintijärjestelyt ovat sekavat ja tien liittymät
edellyttävät mm. liikenneturvallisuuden parantamista.

Vuonna 2015 Masalan alueen asukasluku oli noin 5800 (sis. Kartanonrannan alueen),
josta suunnittelualueella asui noin 200. Samana vuonna liikealueen ja sen lähialueen
yrityksissä on yli tuhat työpaikkaa, joista kymmenkunta on alueella sijaitsevassa liikun-
takeskuksessa (LähiTapiola Sport Center) ja noin 50 työpaikkaa alueen päiväkodeissa.

3.1.2 Luonnonympäristö

Topografialtaan alue on monimuotoinen. Suunnittelualueen lounaisosissa on kum-
puilevaa maastoa (+ 25 - 27 mpy). Alin tasoa sijaitsee Masalantien eteläosassa (+ 13 -
15 mpy).

Suunnittelualueen länsipuolelle olevaan virkistysalueelle on rakennettu valaistuja ulkoi-
lureittejä. Maastonmuodoiltaan alue on omaleimainen ja asukkaiden suosima virkistys-
alue. Alueen puusto on sekametsää ja muu kasvillisuus on vaihtelevaa. Olemassa ole-
valla kerros- ja rivitalotontilla viheralueet ovat nurmipeitteisiä. Vastaavasti rivitalojen
tonteilla talot on sijoiteltu loivaan rinteeseen. Taloille järjestetyt kulkuyhteydet vievät
merkittävän osan maa-alasta. Nurmipinnat ovat lähinnä asuntokohtaisia pihoja.
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Rakentamisselvityksen mukaan suunnittelualueen rakentaminen on vaativaa maaperä-
olosuhteiden takia. Vaikeasti rakennettavaa aluetta on suunnittelualueen keskeisillä
alueilla sekä sen eteläosassa Masalantien tuntumassa (kt. liite 7).

3.1.3 Rakennettu ympäristö

Asemakaavan muutoksen myötä yritys- ja toimitila-alueeksi kaavoitettu alue muutetaan
pääasiassa asumiselle. Valtaosa virkistysalueen ja Masalantien välisestä alueesta on
puutonta entistä peltomaata. Siemensin entinen toimitalo on purettu 2000-luvun alussa.
Alue on tällä hetkellä luonteeltaan joutomaata.

Masalan läpi kulkee kulttuurihistoriallisesti merkittävä Kuninkaantien tielinja. Masalan-
tien noudattaa edelleen tien muinaista linjausta. Se on yksi Euroopan vanhimmista ny-
kyaikaan säilyneistä tieyhteyksistä.

Tinanrinteen kerros- ja rivitalot on rakennettu 2000-luvun puolivälin tienoilla. Kerrosta-
lokortteli rajautuu Masalantiehen ja rivitalokortteli rajautuu puolestaan virkistysaluee-
seen. Kerrostalot ovat nelikerroksisia ja rivitaloissa kerroksia on kaksi.

Palvelut
Keskeisen sijaintinsa takia liikealueen palvelut, kuten päivittäistavarakaupat ovat suun-
nittelualueen välittömässä läheisyydessä. Suunnittelualueella sijaitsee yksityinen liikun-
takeskus (LähiTapiola areena), joka tarjoaa monipuolisia liikunta- ja harrastusmahdolli-
suuksia. Masalan kirkko sijaitsee suunnittelualueen eteläpuolella.

Kunnan tarjoamista palveluista suunnittelualueella sijaitsee kaksi päiväkotia, suomen-
kielinen suomenkielinen Liinaharjan päiväkoti ja ruotsinkielinen Hommas daghem. Ne
sijaitsevat Ljusdalantien varrella. Suomenkielinen ala- ja yläkoulu sijaitsee Masalassa.
Lähin ruotsinkielinen alakoulu on Luomassa. Suomenkielinen lukio sekä ruotsinkielinen
yläkoulu ja lukio sijaitsevat kuntakeskuksessa.

Masalan terveyskeskus ja monitoimitalo, jossa toimii mm. kirjasto, ovat noin puolen ki-
lometrin etäisyydellä suunnittelualueesta etelään. Urheilupuiston virkistys- ja liikunta-
palvelut sijaitsevat myös noin puolen kilometrin etäisyydellä suunnittelualueesta. Urhei-
lupuistoa kehitetään parhaillaan.

Työpaikat, elinkeinotoiminta
Alueella sijaitsevassa liikuntakeskuksessa on kymmenkunta työpaikkaa ja kunnan päi-
väkodeissa noin 50. Masalan liikealueella on hieman yli tuhat työpaikkaa (tilanne vuon-
na 2015).

Virkistys
Laajat virkistysalueet sijaitsevat suunnittelualueen länsipuolella. Sen valaistut ulkoilu- ja
lenkkipolut ovat aktiivisessa käytössä. Puistossa ei ole erillistä leikkipaikkaa lapsille.
Koska alueelle on toteutettu reitit, ei ihmisten liikkuminen ole aiheuttanut liiallista kasvil-
lisuuden tuhoutumista ja muuttumista.

Lähimmät pallokentät sijaitsevat Masalan ja Sepänkylän koulujen pihoilla.  Masalan ur-
heilupuistoa kehitetään ja sen monipuolistuvat liikuntamahdollisuudet sijaitsee kävely-
etäisyydellä suunnittelualueesta. Urheilupuiston läheisyydessä sijaitsee myös monitoi-
mitalo, jossa toimii mm. kirjasto.
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Liikenne
Masalantien on ajoneuvoliikenteen pääväylä, jonka varrelle on toteutettu erillinen kevyt-
liikenneväylä tien itäpuolelle. Masalantien kehittämisselvityksestä ilmenee katuraken-
tamisen yleiset tavoitteet. Vuoden 2015 aikana kunnan on määrä käynnistää Masalan-
tien yleissuunnittelu käsittäen Masalantien osuuden Tinanpuiston asemakaavan alueel-
ta.

Kortteliin 2027 liikenne on ohjattu Masalantieltä Tinanrinne-katua myöten. Liikuntakes-
kukseen ajo on järjestetty niin ikään Masalantieltä Ljusdalatien kautta.

Ljusdalantien kautta ajoneuvoliikenne ohjautuu kahdelle päiväkodille ja Ljusdala-ra-
kennukselle, jossa toimii Masalan nuorisoteatteri. Nykyinen, kesäaikainen ulkonäyttä-
mö sijaitsee suunnittelualueella noin sadan (100) metrin etäisyydellä nuorisoteatterin
rakennuksesta. Kesäisin teatteriesitykset aiheuttavat jonkin verran lisää liikennettä alu-
eella.

Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot
Ljusdala on kulttuurihistoriallisesti arvokas rakennus, joka tulee säilyttää. Alueella ei ole
muita rakennussuojelu- eikä muinaismuistokohteita (liite 15).

Tekninen huolto
Alueen kunnallistekniset verkostot ilmenevät liitteeltä 6.

Ympäristönsuojelu ja ympäristöhäiriöt
Luonnonsuojelullisesti merkittäviä lajeja ei ole tiedossa. Ajoneuvoliikenteen aiheutta-
maa häiriötä lukuun ottamatta muita ympäristöhäiriöitä alueella ei ole.

3.1.4 Maanomistus

Maanomistus on esitetty liitekartalla 6.

3.2. Suunnittelutilanne

3.2.1 Kaava-aluetta koskevat suunnitelmat, päätökset ja selvitykset
   maakuntakaava

Suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi (liite 2). Uudenmaan
maakuntakaava on tullut lainvoimaiseksi 15.8.2007. Uudenmaan 2. vaihemaakun-
takaava on tullut lainvoimaiseksi loppuvuonna 2014. Uudenmaan 4. vaihemaa-
kuntakaava on vireillä (tilanne vuonna 2015).

 yleiskaava
Suunnittelualueella on voimassa Kirkkonummen yleiskaava 2020, joka on saanut
lainvoiman 13.9.2000 (liite 3). Yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoiminto-
jen alueeksi (C). Masalan osayleiskaava on vireillä (tilanne vuonna 2015).

 asemakaava
Suunnittelualueella ovat voimassa seuraavat asemakaavat:
- Masalan keskustan asemakaavojen muutokset (lainvoimaiset 10.10.1988,
  17.10.2001 ja 15.3.2005)
- Hommaksen asemakaava (lainvoimainen 15.9.1992)

 rakennusjärjestys
Kunnanvaltuusto on 29.6.2006 hyväksynyt Kirkkonummen rakennusjärjestyksen
ja se on tullut voimaan kuulutuksen jälkeen 17.9.2008.

 maarekisteri
Suunnittelualue kuuluu Masalan kylään.
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 pohjakartta
Pohjakartta täyttää kaavoitusmittausasetuksen vaatimukset.

 rakennuskielto
Suunnittelualueella ei ole rakennuskieltoa.

 väestösuoja
Suunnittelualueella väestösuojat on toteutettu kiinteistökohtaisesti.

3.2.2 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Yleisesti voidaan todeta, että Tinanpuiston asemakaavan tavoiteasettelu on valtakun-
nalliset alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Tavoiteltu maankäyttö eheyttää Masalan
liikealuetta sijoittamalla sinne uusia asumis- ja liiketoimintamahdollisuuksia hyvien
joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa. Liikealue ja rautatieasema sijaitsevat suunnitte-
lualueen välittömässä läheisyydessä. Sekä junien että linja-autojen vuorotiheys eli
joukkoliikenteen palvelutaso Kirkkonummen kuntakeskukseen ja pääkaupunkiseudun
suuntaan on hyvä.

Asuntorakentaminen sijoittuu raideliikenteen ja Masalan aseman vaikutuspiiriin. Näin
alueen maankäyttö toteuttaa myös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden Helsin-
gin seudun erityiskysymyksiä esimerkillisesti.

4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET

4.1 Asemakaavan suunnittelun tarve

Masalan monipuolinen kehittäminen käsittää mm. liikealueen toiminnallisen uudistami-
sen. Kaavoitusohjelmassa on useita alueen kaavamuutoksia. Kuntakeskuksen kehit-
tämisen jälkeen Masalan keskusta on yksi kunnan kärkihankkeista. Tavoitteena on elä-
vä, viihtyisä ja turvallinen pienkaupunkimainen miljöö, joka tarjoaa edellytykset hyvälle
elämälle. Alueen toteuttaminen luo edellytykset elämyksellisyydelle, vireälle toiminnalle
ja entistä monipuolisimmille palveluille. Riittävä väestöpohjan mahdollistaa liikealueen
palvelutarjonnan monipuolistamisen ja nostaa Masalan uudelle tasolle esimerkiksi yri-
tysten sijoittumispaikkana.

Suunnittelualueella on voimassa neljä asemakaavaa. Maankäytön uudistaminen perus-
tuu tavoitteeseen kehittää Masalasta vetovoimainen lähipalvelujen liikekeskittymä ja
viihtyisä asuinympäristö. Hanke koskee myös liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä sekä lii-
ke-elämän toimintaedellytysten parantamista. Keskustan julkisten alueiden ympäristö-
rakentamista tullaan ohjamaan laadittavalla Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelmalla.

Kaavamuutoksen perusteena on myös asemakaavojen ajantasaisuuden arviointi sekä
alueen kaavakartan muuttaminen numeeriseen muotoon ja kaavamerkintöjen muutta-
minen nykyvaatimusten mukaisiksi.

Muutettavissa asemakaavoissa on asuinrakennusoikeutta noin 7 000 k-m2 ja toimitila-
rakentamiselle osoitettu noin 23 000 k-m2. Tosin vain osa toimitilarakentamisesta on
toteutettu. Asukasluku on noin 200 (tilanne vuonna 2015). Suunnittelualueen täyden-
nysrakentaminen asuntotuotantoon on paremmin sopusoinnussa alueen nykytilanteen
kanssa kuin muutettavien asemakaavojen maankäyttö.

Asemakaavaa on muutettava myös siksi, että toimitilarakentamisen korttelialueelle on
toteutettu liikuntakeskus (LähiTapiola Sport Center). Asemakaavan muutoksen myötä
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liikuntakeskukselle varataan laajentumismahdollisuus ja korttelialueen käyttötarkoitus
muutetaan nykytilanteen mukaiseksi.

Asemakaavasuunnittelun lähtötiedoiksi on laadittu aluetta koskeva rakennettavuussel-
vitys. Vastaavasti meluselvityksen kautta voidaan osoittaa mm. asuinpihojen toteutta-
miskelpoisuus. Molemmat asiakirjat on laatinut Sito Oy.

Loppuvuonna 2014 pantiin vireille Tinanpuiston asemakaavaan liittyvä vesihuollon
yleissuunnitelman laatiminen. Se sisältää myös alueen hulevesisuunnitelman. Samaan
aikaan pantiin vireille myös alueen katujen ja pysäköintialueiden yleissuunnitelma, joka
sisältää myös virkistysalueille toteutettavat yhteydet. Suunnittelualuetta laajemman
alueen hulevesien järjestämisen osalta pantiin niin ikään käyntiin Masalan keskusta hu-
levesiselvitys, joka käsittää Tinanpuiston lisäksi Bjönsinmäen ja Masalan asemanseu-
dun asemakaavojen alueet. Suunnitelmat ja selvityksen on laatinut Destia Oy. Ne val-
mistuivat vuonna 2015.

4.2 Suunnittelun käynnistäminen ja sitä koskevat päätökset

Kaavaprosessin vaiheet ilmenevät kohdasta 2.1 ja kansilehdeltä.

4.3 Osallistuminen ja yhteistyö

Osallistuminen, osalliset ja yhteistyö on kuvattu yhdyskuntatekniikan hyväksymässä
osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS). Se on toimitettu osallisille.

4.3.1 Osalliset

Osallisia ovat alueen maanomistajat ja lähialueiden asukkaat ja kiinteistöyhtiöt, kunnan
viranomaiset sekä ulkoiset viranomaiset, yhteisöt ja yhdistykset. Osalliset on lueteltu
OAS:ssa.

4.3.2 Vireilletulo

Asemakaavan vireilletulosta on kuulutettu 25.5.2011 kunnan ilmoituslehdissä ja kunnan
kotisivuilla.

4.3.3 Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt

Kaavoituksen tavoiteaikataulu ja vuorovaikutustilaisuudet ilmenevät OAS:sta. Ase-
makaavan muutoshankeen ollessa nähtävillä luonnoksena järjestetään asukastilaisuus.
Kuntalaisilla ja kaikilla, joiden elin- ja toimintaympäristöön kaavalla on vaikutusta, on
tuolloin mahdollisuus antaa palautetta nähtävillä olonaikana. Lisäksi kaavanlaatijaan
voi olla suoraan yhteydessä. Yhdyskuntatekniikan lautakunta on hyväksynyt OAS:n
14.4.2011 (§ 38).

Vastaava kaavoittaja neuvotteli Masalan nuorisoteatterin edustajien kanssa 24.5.2012.
Neuvottelussa pohdittiin nuorisoteatterin ulkoilmanäyttämön sijoittamismahdollisuutta
Ljusdala-rakennuksen läheisyyteen. Rakennuksessa toimiva nuorisoteatteri haluaa
vastaisuudessakin turvata kesäteatterin toimintamahdollisuudet, mutta sen sijaintipaik-
ka voi vaihtoehtoisesti olla myös esimerkiksi Tinanpuiston virkistysalueella tai Masalan
urheilupuistossa. Neuvottelussa nousi esille kesäteatterin toiminnan mahdollinen häiriö
lähialueen asukkaille. Sekä varsinaiset esitykset ja sitä katsomaan tulevat saatavat ai-
heuttaa meluhäiriöitä, jos asuminen sijaitsee liian lähellä ulkoilmanäyttämöä.
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Kaavoituksen käynnistämissopimuksen osapuolille on kaavahanketta esitelty 1.6.2012
valmisteltaessa asemakaavaluonnosta. Sen jälkeen on sovittu, että kaavahankkeen yh-
teistyökumppani, Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, vastaa kaava-aineiston esitte-
lystä maanomistajataholle, jonka kanssa kunnalla on kaavoituksen käynnistämissopi-
mus.

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 14.6.2012 (§ 50) asettaa Tinanpuiston kaava-
luonnoksen nähtäville. Asemakaavaluonnos on nähtävillä 27.8. - 30.9.2012. Asukasti-
laisuus järjestetään 11.9.2012.

Asemakaavan laatiminen oli keskeytyksissä lähes koko vuoden 2013 ja sitä jatkettiin
vuoden 2013 lopulla laatimalla korttelin 2052 liikerakennuksen ja pysäköintilaitoksen
alustavat toteuttamissuunnitelmat.

Kunnanhallituksen päätöksellä 26.1.2015 (§ 25) asemakaavaehdotus asetettiin nähtä-
ville 9.3. - 10.4.2015. Asukastilaisuus järjestettiin 24.3.2015.

Kunnallistekniikasta vastaavien kunnan viranhaltijoiden kanssa on neuvoteltu mm. Ma-
salantien kehittämisen ja muun kunnallistekniikan suunnittelun aikataulutuksesta useita
kertoja mm. kaavoitusohjelmien ja kunnallisteknisten suunnitteluohjelmien käsittelyjen
yhteydessä. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus läynnistää Masalantien yleissuunnittelu,
joka käsittää myös Tinanpuiston asemakaava-alueen.

Masalan nuorisoteatterin ja sivistystoimen edustajat ovat neuvotelleet alueen suunnitte-
lusta kaavoitus- ja liikennejärjestelmäpalvelujen kanssa. 24.5.2012 sekä 23.1.2014 ja
27.3.2014 Viimeisen neuvottelun yhteydessä tehtiin maastokäynti suunnittelualueella
nuorisoteatterin ja sivistystoimen edustajien kanssa.

Masalan nuorisoteatterin edustajien kanssa kaavoitusvastaava on neuvotellut kesäteat-
terin toiminnasta 20.4.2015 toimitetun kaavaehdotuksesta annetun lausunnon johdos-
ta. Neuvotteluissa päädyttiin siihen, että kaavaehdotusta muutetaan sijoittamalla pysä-
köintialue lähemmäs LähiTapiola Sport Centerin korttelialuetta, sillä pysäköintialueelle
rakennetaan myös linja-autojen saattopaikka, jota voivat käyttää myös urheilukeskuk-
sen asiakkaat. Lisäksi ulkonäyttämöalueen ja sitä myötäilevän kulkuyhteyden välistä
aluetta kasvatettiin.

Uudenmaan ELY-keskuksen kaavaehdotuksesta antaman lausunnon johdosta asuin-
pientalojen korttelialueiden (AP) rakennusoikeutta tehostettiin vähäisesti hyväksymis-
käsittelyyn valmistellussa asemakaavassa.

4.3.4 Viranomaisyhteistyö

Viranomaisyhteistyössä on käytetty neuvottelu- ja lausuntomenettelyä. Asemakaava ei
ole edellyttänyt viranomaisneuvottelun järjestämistä. Uudenmaan ELY-keskusta ja Uu-
denmaan liittoa on tiedotettu kaavahankkeesta erikseen.

4.4 Asemakaavan tavoitteet

Kunnan asettamat tavoitteet
Masalan liikealueen kehittäminen on yksi kunnan kärkihankkeista. Kehittämistä koske-
vaa lähtöaineistoa on riittävästi ja periaatteelliset kehittämislinjaukset ovat selkeät.
Kaavamuutoksen tavoitteena on mm. liikealueen yleisilmeen parantaminen ja asunto-
tuotannon varmistaminen Masalan rautatieaseman tuntumassa.
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Ratavallin ja Köpaksenkulman asemakaavat ovat Masalan uudistamishankkeen en-
simmäiset kaavamuutokset. Molemmat hankkeet lisäävät alueen asukaslukua ja edis-
tävät liikealueen palvelutarjonnan monipuolistumista. Vuonna 2015 oli vireillä Tinan-
puiston eteläpuoleisen alueen, Bjönsinmäen asemakaavan laatiminen.

Kunta laati vuonna 2013 vaihtoehtoisia toteuttamissuunnitelmia korttelista 2052 (Arkki-
tehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy, 2013). Tehtävänä käsitti mm. myymälätilojen sijoitta-
mista sekä pysäköinnin järjestämistä. Suunnitelmaa on hyödynnetty asemakaavaa laa-
dittaessa.

Suunnittelutilanteesta johdetut tavoitteet
Masalan liikealueen kehittäminen on pantu vireille ja sen eräänä tärkeänä tavoitteena
on asukasmäärän kasvattamisen lisäksi liike-elämän tarpeiden ottaminen huomioon
suunnittelussa ja kaavan toteutuksessa. Tinanpuiston kaavahanke palvelee näitä mo-
lempia tavoitetta.

Alueen oloista ja ominaisuuksista johdetut tavoitteet
Suunnittelualueen keskeinen asema asettaa sen rakentamiselle haasteita. Tehokkain
rakentaminen sijoittuu Masalantien varrella, koska rakennusten avulla on tarkoitus suo-
jata muuta asuntoaluetta liikennemelulta. Rakentamisen tehokkuus vähenee Tinan-
puiston virkistysalueen suuntaan.

Suunnittelualueen julkiset tilat ja rakennusten julkisivukäsittely on toteutettava korkea-
tasoisesti. Se saavutetaan käyttämällä laadukkaita materiaaleja ja toteuttamalla viher-
rakentaminen viihtyisästi. Näin alueen vetovoima on kestävällä pohjalla.

Uuden asuntoalueen ajoneuvoliikenne järjestetään Masalantieltä uutta, läpiajettavaa
katua myöten. Tämä palvelee mm. päiväkotien asiakkaita. Tinanrinne-kadun olemassa
olevan asuntoalueen liikennejärjestelyt säilyvät muuttumattomina.

Maankäytön suunnittelussa on turvattava hyvät yhteydet Masalan liikealueelta Tinan-
puiston virkistysalueelle.

Masalan nuorisoteatterin toimintamahdollisuudet on otettava huomioon alueen kehit-
tämisessä. Maankäyttö suunnitellaan yhteistoiminnassa nuorisoteatterin edustajien
kanssa.

4.5 Asemakaavaratkaisun vaikutukset

Suunnitteluprosessin aikana ei laadittu vaihtoehtoisia asemakaavaluonnoksia, tosin
suunnittelun aikana on tutkittu erilaisia vaihtoehtoisia ratkaisuja uuden asuntoalueen to-
teuttamiseksi. Keskeisenä haasteena on ollut järkevän järjestelmän luominen mm. au-
topaikoitukselle.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön
Masalan liikealueella sijaitseva suunnittelukohde tarjoaa asumiselle, kaupan käynnille
ja työnteolle sekä virkistykselle ja vapaa-ajanvietolle hyvät lähtökohdat. Mikäli alueen
rakennukset toteutetaan arkkitehtuuriltaan korkeatasoisina ja ympäristörakentaminen
tehdään laadukkaasti, vahvistavat ne myönteisinä seikkoina ihmisten suhtautumista
uuteen asuntoalueeseen.

Asukkaiden ja liiketilojen asukkaiden pysäköintipaikat tulee sijoittaa mahdollisuuksien
mukaan mahdollisimman lähelle asuntoja ja liiketiloja.
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Olemassa olevat, toimivat ajoneuvo- ja kevytliikenneyhteydet on säilytetty pitkälti muut-
tumattomina. Kuninkaantienä tunnettu Masalantien linjaus säilyy muuttumattomana.
Uuden asuntoalueen liikennejärjestelmän tulee palvella asukkaita monipuolisesti ja
etenkin kävely- ja pyöräily-yhteydet esim. liikealueelle ja rautatieasemalle on tehtävä
turvallisiksi. Tavoitteena on Masalantien uudistamisen myötä muuttaa alueen liikenne-
olosuhteet nykyistä turvallisemmiksi ja viihtyisämmiksi.

Masalantien varrelle toteutettava muurimaisen kerrostalorivistön tarkoituksena on suo-
jata asuntoaluetta ajoneuvoliikenteen melulta.

Nykyisten asukkaiden kannalta asemakaavan maankäytön muutokset ovat tuntuvia,
mutta nykyisen joutomaan rakentaminen viihtyisäksi asuntoalueeksi parantaa myös
suunnittelualueen lähiympäristön viihtyisyyttä ja vetovoimaa.

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Kaikessa suunnittelussa ja rakentamisessa on otetta huomioon lähiympäristö. Laadit-
tavan hulevesiselvityksen perusteella saadaan tarkempaa tietoa alueen pintavesien
käsittelyä varten. Vaativien maaperäolosuhteiden takia joudutaan maarakentamisessa
ottamaan huomioon vaihtoehtoiset menetelmät rakentamisen mahdollistamiseksi. Suu-
ria muutoksia alueen ilman laatuun ja ilmastoon ei asemaakaavan muutoksella ole.

Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon-
varoihin
Suunnittelualueen kasvillisuutta ei ole katsottu tarpeelliseksi inventoida, koska raken-
nettavat alueet sijaitsevat puuttomalla joutomaalla. Alueella ei ole tiedossa erityisiä
suojeltavia lajeja.

Tinanpuiston virkistysalue säilyy nykytilan mukaisena. Alueelle toteutettava korttelien
rajaama puisto tuo vihreyttä alueelle mahdollistaen myös eläinlajeille monimuotoisem-
man ympäristön.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen
Suunnittelualueen sisäistä kunnallisteknistä rakentamista lukuun ottamatta, ei alueen
käyttöönotto aiheuta merkittäviä lisäkustannuksia. Alue on liitettävissä rakennettuihin
kunnallistekniikan verkostoihin. Alue sijaitsee liikealueen ytimessä hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien äärellä (esim. linja-autot ja junat), myös kevytliikenneyhteydet lähiympä-
ristöön ovat kunnossa.

Masalantien liikenneolosuhteiden parantaminen edellyttää tien liikennejärjestelyjen
täydellistä uudistamista. Hanke on kustannuksiltaan merkittävä.

Mikäli julkiset alueet, kuten tori, kevytliikenneväylät ja puistot, rakennetaan laadittavan
Masalan liikealueen laatu- ja ympäristösuunnitelman mukaisesti, syntyy siitä merkittä-
viä kulueriä, mutta toisaalta ne parantavat alueen viihtyisyyttä ja lisäävät Masalan veto-
voimaa sekä asuinpaikkana että liiketoiminnan paikkana.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön
Suunnittelualueen asemakaavan uudistamisella on merkittäviä vaikutuksia kaupunkiku-
vaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön.

Kaavamuutoksen vaikutusten arviointi on kohdassa 5.4.
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS

5.1 Kaavan rakenne

Masalan liikealueen uudistamistyön tavoitteena on vahvistaa sen vetovoimaa sekä viih-
tyisänä asuinpaikkana että lähipalvelujen monipuolisena keskittymänä. Asukasmäärän
noustessa myös elinkeinoelämän kiinnostus aluetta kohtaan kasvanee. Tinanpuiston
asemakaava nostaa asukasmäärää tuntuvasti rautatieaseman vaikutusalueella ja luo
toimintamahdollisuuksia liike-elämälle ja yrittäjille.

Tinanpuiston asemakaava eheyttää Masalan yhdyskuntarakennetta lisäten asumis-
mahdollisuuksia noin 30 000 k-m2, samalla uutta liiketilaa syntyy noin 3300 k-m2. Lii-
kuntapalveluja käyttöön tulee yhteensä noin 11 500 k-m2. Asemakaavan kokonais-
rakennusoikeus nousee yli 62 000 k-m2, josta asumisen rakennusoikeus on yli 36 000
k-m2. Uudisrakentaminen täydentää suunnittelualueelle toteutettua kerros- ja rivitalo-
aluetta ja monipuolistaa Masalan asumisvaihtoehtoja. Alueen nykyiset palvelut, kuten
päiväkodit, nuorisoteatteri sekä yksityinen liikuntakeskus (LähiTapiola Sport Center) si-
jaitsevat Ljusdalantien varrella, suunnittelualueen pohjoisosassa. Masalan liikealueen
keskuspaikaksi rakennetaan Tinantori. Uusi asemakaava muuttaa merkittävästi nykyti-
lanteesta.

Maankäyttö mahdollistaa monipuoliset asumisvaihtoehdot. Kerrostalovyöhyke suojaa
asuntoaluetta Masalantien liikennemelulta. Kaupunkivilla-tyyppiset, puuverhoillut ker-
rostalot rajaavat Pyssysepänpuistoa. Näiden kerrostalojen kohdalla maaperä on peh-
meikköä, mikä nostaa rakentamiskustannuksia. Valtaosa pysäköinnistä on pyritty sijoit-
tamaan pehmeikköalueelle.

Suunnittelualueen länsipuoleinen Tinanpuiston virkistysalue rajautuu pientalokorttelei-
hin. Kulttuurihistoriallisesti merkittävän Ljusdala-korttelin rajausta on tarkistettu siten,
että Masalan nuorisoteatterin kesäteatteritoiminnalle on varattu riittävä alue mm. ulko-
näyttämön ja -katsomon toteuttamiseen enimmillään 300 katsojalle. Myös nykyinen te-
atteritoiminta jatkuu suojelurakennuksessa (entinen Ljusdalan nuorisoseuratalo). Tien
päässä on pysäköintialue, jota voivat hyödyntää mm. teatterissa vierailevat ja päiväko-
tien saattoliikenne.

Tinanrinne-kadun asuntoalueen ja Ljusdalantien varrella sijaitsevien julkisten palvelu-
jen sekä yksityisen liikuntakeskuksen ajoneuvo- ja kevytliikenne johdetaan jatkossakin
nykyisiä katuja ja kulkuyhteyksiä myöten.

Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsevan uuden Tinantorin äärellä sijaitsevat liiketilat
kytkeytyvät luontevasti olemassa olevaan liikealueeseen täydentäen sen kaupallista
volyymia. Torin äärelle voidaan toteuttaa market-tyyppinen elintarvikekaupan sekä mui-
ta liikehuoneistoja. Tavoitteena on vilkas toritoiminta: torimyyntiä, tapahtumia ja muita
rientoja. Alueen maaperä on tosin vaikeasti rakennettavaa pehmeikköä, mutta Masalan
liikealueella keskeisen sijaintinsa takia alueen rakentaminen on perusteltua.

Asuinkerrostaloihin, jotka sijaitsevat luontevilla kauppapaikoilla, on osoitettu myymälä-
tilaa vähäisesti. Myymälätilat on toteutettava rakennusten maatasokerrokseen ja kulku
niille on toteutettava joko torin tai pääkadun (Masalantie) kautta. Nämä rakennukset si-
jaitsevat Tinantorin ja Masalantien varrella. Myös liikuntakeskukseen (LähiTapiola
Sport Center) on osoitettu myymälätilaa sekä tiloja julkisia palveluja varten.

Asemakaavan toteuttamiseen liittyy Tinanpuiston lähiympäristö- ja rakentamistapaohje,
joka valmistui vuonna 2015 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n toimesta.
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5.1.1 Korttelikohtaiset kuvaukset ja mitoitus

Seuraavissa korttelikuvauksissa selvitetään kunkin korttelialueiden mitoitusta ja laadul-
lisia ominaisuuksia sekä kyentää alueen muuhun rakentamiseen. Pientalotyyppisiä
korttelialueita lukuun ottamatta uudet kerrostalokorttelit kytkeytyvät rakenteellisesti tii-
viisti toisiinsa esimerkiksi siten, että niiden autopaikat on keskitetty pysäköintivyöhyk-
keelle. Kortteleiden ja ympäristörakentamisen laatuasiakirjat laaditaan hyväksymiskä-
sittelyyn.

Tinanpuiston asemakaavan yksi suurimmista haasteista oli pysäköinnin järkevä järjes-
täminen. Täydennysrakentamisen myötä syntyy tarve merkittävälle määrälle autopaik-
koja. Liiketilojen asiakaspysäköinti keskitetään torin läheisyydessä sijaitsevaan pysä-
köintilaitokseen, jolloin se aiheuttaa mahdollisimman vähän häiriötä esim. asuntoalu-
een asukkaille ja toritoiminnalle. Toisaalta katusuunnitelmissa on osoitettava kadunvar-
sille riittävästi pysäköintipaikkoja.

Asukkaiden autopaikat pyritään sijoittamaan mahdollisimman lähelle asuntoja. Mitoi-
tuksessa on otettava huomioon inva-autopaikat. Kaavamääräyksen mukaan 30 asun-
toa kohti on toteutettava yksi maantason inva-autopaikka.

Seuraavasta taulukosta ilmenee kortteleiden käyttötarkoituksen mukainen rakennus-
oikeus ja sen edellyttämät suuntaa-antavat autopaikkojen lukumäärä tilanteessa, jossa
maksimaalinen rakennusoikeus on käytetty (ei koske olemassa olevia asuinrakennuk-
sia eikä suunniteltuja asuinpientaloja):

korttelialue / maankäyttö mitoitus-
periaate,
ap / k-m2

pääkäyttö-
tarkoituksen
kerrosala, k-m2

laskennall.
autopaikka-
tarve, lkm

uudet asuinkerrostalot (AK) 80 22700 284
myymälätilat (AK-m, KL-m, YU-m) 40 1600 40
elintarvikekauppa (KL) 20 1750 88
yleiset rakennukset (Y, YL, YU-y) 150 4400 29
urheilutoiminnan rakennukset (YU) 150 11200 75

Edellisestä taulukosta ilmenee, että liikerakennuksen ja asuinkerrostalojen käyttöön on
varattava hieman yli 400 autopaikkaa sekä yleisten rakennusten ja liikuntakeskuksen
(LähiTapiola Sport Center) käyttöön runsas sata (100) autopaikkaa.

Kortteli 2027
Toteutuneen asuinkerros- ja rivitalojen (AK, AP) alueen kokonaisrakennusoikeus on
7500 k-m2, josta asumiskäyttöön on osoitettu 6 900 k-m2. Autopaikkamitoitus on nykyi-
sen asemakaavan mukainen ollen rivitalojen osalta 1,5 ap. / asunto ja kerrostalojen
osalta 1,2 ap. / asunto. Kerrostalojen käyttöön on osoitettu 35 autopaikkaa (pysäköinti-
mitoitus 1 ap. /  80 k-m2) ja rivitaloille 70 autopaikkaa (pysäköintimitoitus 1 ap. / 74 k-
m2). Asuinkerrostalojen jätehuoltotilat on sijoitettu autokatokseen. Katosten rakennus-
oikeus on 330 k-m2.

Tinanrinteen pohjoispuolelle on osoitettu uusi asuntotontti (AP), joka rajoittuu olemassa
olevaan pysäköintialueeseen (p) ja puistoon (VP). Asemakaava sallii toteutettavan alu-
eelle yhtiömuotoisia asuinpientaloja. Ajoneuvoliikenne tontille on järjestetty olevassa
olevan pysäköintialueen kautta. Rakennusoikeutta tontille 5 on osoitettu 720 k-m2 ja
uusien asuntojen määrän on arvioitu olevan neljä. Keskimääräinen asuntokoko asettuu
180 k-m2:iin sisältäen autokatoksen ja varastotilat. Kaavamääräys edellyttää toteutetta-
vaksi kaksi (2) autopaikkaa asuntoa kohti.
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Tinanrinteen katusuunnitelmaa on muutettava. Kadunvarteen tulee sijoittaa pysäköintiä
vähintään kuudelle (6) autolle. Ne on tarkoitettu asuntoalueella vierailevien ja torin ää-
rellä sijaitsevien kauppojen asiakkaiden käyttöön.

Kortteli 2045
Masalan liikealueen maamerkkirakennus nousee Tinantorin äärelle. Tämän takia ase-
makaavan lähiympäristö- ja rakentamisohjeissa on paneuduttu rakennuksen arkkiteh-
tuurin ja julkisivukäsittelyn jalostamiseen. Parvekkeiden mosaiikkimainen julkisivukäsit-
tely perustuu ns. kylmien julkisivupintojen rikkaaseen jäsentämiseen, mikä ei nosta ra-
kennuskustannuksia merkittävästi. Kahden ylimmän kerroksen julkisivukäsittelyn poik-
keavuutta alempiin kerroksiin on korostettu. Kaupunkikuvallisesti tärkeällä paikalla si-
jaitsevasta rakennuksesta on tehtävä omailmeinen, ikään kuin Masalan liikealueen
tunnusrakennus, joka näkyy mm. rautatieasemalle Vaikka rakennukseen tulee enimmil-
lään kahdeksan kerrosta, ei se varjosta lähialueen muita kerrostalotontteja.

Tornitalo on osin kahdeksankerroksinen ja osin kuusikerroksinen asuinkerrostalo Ti-
nanrinne-kadun suuntaan. Rakennuksen kokonaisrakennusoikeus on 3000 k-m2.
Asuinrakennusoikeus on 2850 k-m2 ja maantasokerroksen myymälätila (m) on 150 k-
m2. Myymälätila on toteutettava täysimääräisesti. Kaavamääräys edellyttää liiketilojen
toteuttamista. Liikehuoneistojen sisäänkäynnit on järjestettävä ensisijaisesti torin tai
kevytliikenneyhteyden kautta.

Tornitalon asuntojen lukumääräksi arvioidaan noin 35. Mikäli rakennusoikeus käyte-
tään täysimääräisesti, on autopaikkoja järjestettävä vähintään 40. Mitoitusperiaatteiden
mukaisesti korttelin asukkaille on osoitettava vähintään 36 autopaikkaa, lisäksi liike- ja
toimistotiloja (m) varten on osoitettava neljä (4) autopaikkaa.

Korttelissa 2051 sijaitsevalle autopaikkojen korttelialueelle (LPA) sijoitetaan asukkaiden
36 autopaikkaa. Korttelin 2052 pysäköintilaitokseen (LPA) sijoitetaan liike- ja toimistoti-
loja (m) edellyttämät neljä (4) autopaikkaa. Torin äärelle toteutetaan yleinen pysäköin-
tialue (LP), joka palvelee myös mm. tornitalon liiketiloja.

Korttelit 2051, 2053 ja 2059
Asuinkerrostalojen korttelialueita (AK) on kolme ja kukin niistä muodostaa yhden tontin,
jolle saa sijoittaa kaksi asuinrakennusta. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku on nel-
jä (4) ja rakennusoikeus 1200 k-m2. Korttelikohtaisesti rakennusoikeus on täten 2400 k-
m2. Kuhunkin rakennukseen arvioidaan tulevan 25 - 30 asuntoa. Yhteensä asuntoja
oletetaan valmistuvan 75 - 90.

Mitoitusperiaatteen mukaisesti vähintään 30 autopaikkaa on osoitettava kunkin kortteli-
alueen käyttöön hyödynnettäessä rakennusoikeus täysimääräisesti. Yhteensä tämä
tarkoittaa vähintään 90 autopaikan järjestämistä korttelien asukkaille. Ne varataan ra-
kennusten läheisiltä pysäköintialueita (LPA). Asemakaavassa on määrätty kullekin
LPA-alueelle toteutettava vähimmäisautopaikkamäärä:

 kortteliin 2051 on toteutettava vähintään 36 autopaikkaa
 kortteliin 2053 on toteutettava vähintään 62 autopaikkaa
 kortteliin 2059 on toteutettava vähintään 45 autopaikkaa.

Ajoneuvoyhteydet pysäköintialueille on järjestettävä uusien katujen kautta (Pyssyse-
pänkaari ja Seppä-Kallen kuja).

Korttelin 2051 LPA-alueelle sijoitetaan sen eteläpuoleisen korttelin 2045 asukkaiden
autopaikat. Vastaavasti korttelin 2053 LPA-alueelle sallitaan sijoitettavan myös korttelin

66 autopaikkaa
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2054 asukkaiden autopaikkoja. Korttelin 2059 LPA-alueelle saa sijoittaa korttelin 2061
asukkaiden autopaikkoja.

Kortteli 2052
Liikerakennusten korttelialue (KL)
Liikerakennusten korttelialue sijaitsee Masalantien ja Tinantorin äärellä. Kaupallinen
toiminta vahvistaa toritoimintaa. Rakennus voidaan toteuttaa kaksikerroksisena ja sen
kokonaisrakennusoikeus on 2750 k-m2 (2250+yht500 k-m2). Siihen on mahdollista to-
teuttaa elintarvikekauppa (enint. 1750 k-m2) sekä lisäksi muuta liike- ja toimistotilaa
(enint. 500 k-m2). Asemakaava edellyttää maanalaisen pysäköimispaikan (ma-p) ra-
kentamista tonteille. Liiketiloja palveleva huolto- ja lastauspiha on katettava.

Mikäli korttelialueen rakennusoikeus käytetään täysimääräisesti, on liikerakennuksen
käyttöön osoitettava sata (100) autopaikkaa. Tästä suunnitellun elintarvikekaupan käyt-
töön varataan 88 autopaikkaa. Muiden liikkeiden käyttöön varataan 12 autopaikkaa.

Autopaikkojen korttelialueelle (LPA)
Liikerakennuksen pohjoispuoleiselle autopaikkojen korttelialueelle rakennetaan pysä-
köintilaitos, jonka rakennusoikeus on 5250 k-m2. Asemakaava edellyttää maanalaisen
pysäköimispaikan (ma-p) rakentamista tontille. Maanpinnan yläpuolella pysäköintilai-
toksen suurin sallittu kerrosluku on kolme.

Pysäköintilaitos on määrä toteuttaa ns. itsetuulettuvana rakenteena. Maanalainen py-
säköintitaso edellyttää muuta toteuttamistapaa. Liikerakennuksen huolto on järjestettä-
vä pysäköintilaitoksen korttelin kautta (ajo). Mikäli liikehuoneistot edellyttävät huoltojär-
jestelyjä torin kautta, niistä on sovittava erikseen kunnan kanssa.

Tontille arvioidaan toteutettavan ensimmäisessä rakennusvaiheessa noin 150 autopai-
kan pysäköintilaitos, jota voidaan myöhemmin laajentaa liityntäpysäköintiin varattavilla
autopaikoilla (n. 70 ap.). Mikäli korttelin liikerakennuksen (KL) autopaikkoja sijoitetaan
rakennuksen kellariin tai kattotasolle, pysäköintilaitoksen autopaikkamäärä vähenee.

Korttelin toteuttaminen
Asemakaava velvoittaa korttelin liikerakennuksen (KL) ja pysäköintilaitoksen (LPA)
suunnittelun ja rakentamisen tehtäväksi samanaikaisesti. Syynä tähän rakennusten py-
säköintijärjestelyjen kytkeytyminen toisiinsa: esimerkiksi pysäköintilaitoksen tontin kaut-
ta johdettu ajoyhteys (ajo) palvelee sekä liikerakennuksen asiakasliikenne että liiketilo-
jen huoltoajoa. Ajoyhteyttä myöten asiakasliikenne ohjataan pysäköintilaitoksen kautta
myös liikerakennuksen eri kerroksissa oleville mahdollisille autopaikoille. Asemakaava
mahdollistaa huomattavasti suuremman autopaikkamäärän pysäköintilaitoksessa kuin
mitä kaavamääräysten vähimmäismäärä on. Korttelin vaihtoehtoisten toteuttamissuun-
nitelmien mukaan suurimmillaan rakenteellista pysäköintiä voitaisiin toteuttaa enimmil-
lään 350 autolle, joista noin 270 pysäköintilaitoksessa.

Korttelin rakennusten samanaikaista rakentamista puoltaa pysäköintilaitoksen ja liike-
rakennuksen eri kerrosten varaaminen yhteiskäyttöisesti erilaisille toimijaryhmille.

Seuraavassa taulukossa on esitetty kortteleittain ja tonteittain uusien liiketilojen ja ker-
rostaloasuntojen likimääräinen autopaikkatarve ja minne kunkin tontin autopaikat sijoi-
tetaan ja etenkin siitä minkä korttelin autopaikkoja on tarkoitus sijoittaa pysäköintilai-
tokseen (taulukko ei sisällä korttelin 2027 asuinkerrostalojen autopaikkoja):
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Korttelin
nro

käyttötarkoitus
ja rakennusoikeus
(tX = tontin nro)

mitoitus-
periaate
1 ap. / k-m2

auto-
paikka-
määrä

maantaso-
pysäköinti
LPA-
alueilla

pysäköinti-
laitoksen
korttelissa
2052 (LPA)

2045 AK 2850
m 150

80
40

36
3,75

36
-

-
4

2051 AK 2400 80 30 30
2052 m1750 (elintarvike)

m500
20
40

87,5
12,5

-
-

100

2053 AK 2400 80 30 30 -
2054 AK (t1) 1300

AK (t2) 1500
             m150
AK (t3) 2850
             m300
AK (t4) 1650

80
80
40
80
40
80

16,25
18,75
3,75
35,5
7,5
20,5

-
-
-
36
-
21

35 (t1+t2)

4
-
8
-

2059 AK 2400 80 30 30 -
2061 AK (t1) 2900

            m100
AK (t2) 2450

80
40
80

36,25
2,5*
30,5

36
-
31

-
-
-

yli 400 n. 250 n. 150
* autopaikat (3 ap.) sijoitetaan vuoropysäköintiperiaatteella YU-korttelialueelle

Asemakaavan mitoitusperiaatteen mukaisesti korttelialueelle keskitetään lähialueen lii-
ketilojen edellyttämät autopaikat (väh. 116 ap.). Pysäköintilaitoksesta varataan asuk-
kaiden käyttöön noin 35 autopaikkaa sekä optiona noin 70 autopaikkaa liityntäliiken-
teen käyttöön. Optio on oltava mahdollista toteuttaa ensimmäisen rakennusvaiheen (lii-
ketilojen ja asuntojen autopaikat) jälkeen. Todettakoon, että viikonloppuisin liityntälii-
kenteen autopaikkoja voivat käyttää Masalan liikealueen asiakkaat.

Inva-autopaikkat on sijoitettava rakennuksen eri kerroksissa hissien läheisyyteen ja nii-
tä on toteutettava riittävästi.

Taajamakuva
Uusi pysäköintilaitos ja uusi liikerakennus sekä Tinantori muuttavat merkittävästi Masa-
lan liikealueen taajamakuvaa. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi tulee rakennusten
arkkitehtuuriin ja ympäristörakentamiseen kiinnittää erityistä huomiota. Kaavamääräyk-
sistä sekä asemakaavan lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeista ilmenee mm. raken-
nusten julkisivukäsittelyn pääperiaatteet ja materiaalit.

Liikerakennuksen pääjulkisivut suuntautuvat torille ja Masalantielle. Käynti liikehuoneis-
toihin tulee ensisijaisesti järjestää torin kautta. Myös pysäköintilaitoksesta on järjestet-
tävä turvalliset kulkuyhteydet liikerakennukseen. Asiakasliikenteen sisäänajo pysäköin-
tilaitokseen ja liikerakennuksen autopaikoille on järjestetty Pyssysepänkaaren ja edel-
leen korttelialueen ajoyhteyden (ajo) kautta.

Kortteli 2054
Kortteli muodostuu viidestä (5) tontista, joista yksi on varattu asukkaiden pysäköintiin
(LPA). Masalantien varrella sijaitsevan korttelin rakennukset suojaavat tehokkaasti Ti-
nanpuiston asuntoaluetta liikennemelulta: katuun rajoittuvat rakennukset ovat viisiker-
roksisia, muiden suurin sallittu kerrosluku on neljä.
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Asuinkerrostalojen korttelialue (AK) luo uutta taajamakuvaa, minkä takia rakentamista-
paan, arkkitehtuuriin ja laatutasoon tulee kiinnittää erityistä huomiota. Korttelin raken-
nusten kerroskorkeudet vaihtelevat neljästä viiteen (4 - 5 krs) siten, että korkea raken-
taminen rajautuu Masalantiehen.

Korttelin asuinkerrostalojen (AK) kokonaisrakennusoikeus on 7750 k-m2, josta myymä-
lätilaa on 450 k-m2, jotka on toteutettava täysimääräisesti. Asuinrakennusoikeutta tulee
tällöin 7300 k-m2. Myymälätilat sijoittuvat Masalantien äärellä sijaitsevien rakennusten
maantasokerroksiin ja niiden sisäänkäynnit on ensisijaisesti järjestettävä pääkadulta.
Liike- ja toimistotilojen edellyttämät autopaikat sijoitetaan korttelin eteläpuoleiseen py-
säköintilaitokseen. Liike- ja toimistotilat tulee toteuttaa täysimääräisinä ja niitä palvele-
via autopaikkoja on toteutettava vähintään 12.

Korttelin asuntojen määrän arvioidaan olevan 75 - 80 asuntoa. Mikäli kaavan sallima
rakennusoikeus käytetään, tulee asukkaita varten toteuttaa autopaikkoja yhteensä vä-
hintään 91 autopaikkaa. Läheisiltä LPA-korttelialueilta osoitetaan yhteensä 55 - 60 au-
topaikkaa asukkaiden käyttöön.

Tonttien 1 ja 2 asukkaiden autopaikat (yhteensä 35 ap.) sijaitsevat läheisessä pysä-
köintilaitoksessa (LPA). Niin ikään korttelin myymälätilojen käytössä olevat 12 auto-
paikkaa sijoitetaan pysäköintilaitokseen.

Asemakaava sallii käytettävän korttelin asuinrakennusoikeudesta enintään 3000 k-m2

erityisryhmien asuntotuotantoon sekä edellä mainitun toiminnan edellyttämien työpaik-
kojen sijoittamiseen korttelialueelle. Mikäli esimerkiksi tontti 1 toteutettaisiin erityisryh-
mien asuintalona ja siihen käytettäisiin koko tontin rakennusoikeus (1300 k-m2), josta
asukkaiden yhteiskäyttötilaa tulisi esimerkiksi 300 k-m2, tarkoittaisi se, että autopaikko-
ja on järjestettävä vähintään kymmenen (10), jotka sijoitetaan korttelin eteläpuoleiseen
pysäköintilaitokseen. Mikäli rakennusoikeus olisi käytetty tavanomaiseen asumiseen,
olisi tontin käyttöön tullut varata pysäköintilaitoksesta vähintään 16 autopaikkaa.

Kortteli käsittää myös autopaikkojen korttelialueen (LPA), jolle on toteutettava vähin-
tään 25 autopaikkaa, jotka voidaan kattaa. Autosuojan rakennusoikeus on 450 k-m2 (a)
ja sen rakennusalalle saa sijoittaa korttelikohtaisen jätehuoltotilan.

Kortteli 2061
Korttelin muodostavat asuinkerrostalojen (AK) kaksi tonttia ja autopaikkojen tontin
(LPA). Asuinrakennusoikeus on 5350 k-m2 ja myymälätilan 100 k-m2. Kaavamääräys
edellyttää myymälätilojen toteuttamista. Maantasoon sijoittuvien liike- ja toimistotilojen
sisäänkäynnit on järjestettävä ensisijaisesti Masalantien kautta. Tiehen rajoittuvan ton-
tin suurin sallittu kerrosluku on viisi (5) ja korttelin pohjoispuoleiseen uuteen katuun,
Seppä-Kallen kujaan rajoittuvan rakennuksen vastaavasti neljä (4).

Mikäli korttelin rakennusoikeus toteutetaan täysimääräisesti, syntyy 60 - 65 asuntoa.
Tällöin asukkaille on järjestettävä autopaikkoja vähintään 67 ja myymälätilojen asiak-
kaille vähintään kolme (3) eli yhteensä vähintään 70 autopaikkaa. Asukkaiden autopai-
kat sijoitetaan läheisille pysäköintialueille (LPA) ja myymälätilojen autopaikat saa sijoit-
taa vuoropysäköintiperiaatteella korttelin 2028 (YU) pysäköintialueelle (p).

Asuinkerrostalot rajaavat pysäköintialuetta (LPA), jolle kaavamääräyksen mukaan on
rakennettava asukkaiden käyttöön vähintään 52 autopaikkaa. Autosuojan rakennus-
oikeus on 790 k-m2 (a) ja sen rakennusalalle saa sijoittaa korttelikohtaisen jätehuolto-
tilan.
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Asemakaava sallii käytettävän korttelin asuinrakennusoikeudesta enintään 3000 k-m2
erityisryhmien asuntotuotantoon sekä edellä mainitun toiminnan edellyttämien työpaik-
kojen sijoittamiseen korttelialueelle. Mikäli esimerkiksi tontille 2 toteutettaisiin erityisryh-
mien asuintalo ja siihen käytettäisiin koko tontin rakennusoikeus myymälätilaa lukuun
ottamatta (2350 k-m2), josta asukkaiden yhteiskäyttötilaa tulisi esimerkiksi 600 k-m2,
tarkoittaisi se, että autopaikkoja on järjestettävä vähintään 18. Mikäli asuinrakennusoi-
keus olisi käytetty tavanomaiseen asumiseen, olisi tontin käyttöön tullut varata noin 30
autopaikkaa.

Kortteli 2028
Urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue (YU) on osoitettu liikuntapalvelu-
jen järjestämiseen. Nykyisissä tiloissa toimii liikuntakeskus (LähiTapiola Sport Center)
tarjoten monipuolisia liikuntapalveluja ja harrastusmahdollisuuksia. Toiminta on yksi-
tyistä ja asemakaava mahdollistaa toiminnan monipuolistamisen. Rakennusoikeutta
korttelialueelle on osoitettu 12 700 k-m2, josta julkisten palvelujen käyttöön (y) voidaan
osoittaa 1200 k-m2 ja myymälätilaksi (m) 400 k-m2. Myymälätilat on toteutettava täysi-
määräisesti.

Ajoneuvoliikenne liikuntakeskukseen on järjestetty sekä Ljusdalantien että korttelin ete-
läpuoleisen uuden kadun, Seppä-Kallen kujan kautta. Valtaosa liikuntakeskuksen ajo-
neuvoliikenteestä on tarkoitus järjestää jatkossakin Ljusdalatien kautta. Kevytliikenne-
yhteydet monipuolistuvat nykytilanteeseen verrattuna merkittävästi. Liikuntakeskus voi
käyttää läheisen yleisen pysäköintialueen (LP) bussien saattopaikkaan, joka sijaitsee
Ljusdalantien päässä noin sadan metrin etäisyydellä rakennuksen oletetusta sisään-
käynnistä.

Mikäli koko liikuntakeskuksen rakennusoikeus hyödynnetään, tulee autopaikkoja osoit-
taa vähintään 85, joista kymmenen (10) varataan myymätilojen käyttöön (sisältä kortte-
lin 2061 myymälätilojen vuoropysäköintiperiaatteen mukaiset autopaikat, joita on kol-
me). Autopaikat toteutetaan maantasoisina (havainnekuvassa maantasoisia autopaik-
koja noin 185). Lisäksi linja-autoille on varattava vähintään kaksi paikkaa, joita saavat
käyttää myös Masalan nuorisoteatterissa vierailevien ryhmien bussit. Laajat pysäköinti-
kentät edellyttävät riittävää viherrakentamista ja sen takia pysäköintijärjestelyjä koskee
kaavamääräys, jonka mukaan jokaista kymmentä (10) autopaikkaa kohden on istutet-
tava yksi puu ja lisäksi pisimmillään pysäköintirivistön sallitaan käsittävän 20 autopaik-
kaa. Rivistöjen väliin on istutettava puita ja pensaita.

Toteutuessaan liikuntakeskuksen uudisrakennus muuttaa Masalantien katuympäristöä
merkittävästi, koska se sijoittuu liikealueen Masalantien pääväylän välittömään lähei-
syyteen. Tämän takia rakennuksen arkkitehtuurin on oltava korkealaatuista ja sen on
istuttava ympäristöönsä hyvin. Asemakaavan kaavamääräyksissä sekä lähiympäristö-
ja rakentamistapaohjeessa määrätään mm. julkisivujen ja pysäköintialueiden käsittelys-
tä.

Kortteli 2029
Korttelialue on osoitettu julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL), koska
nykyisessä rakennuksessa toimii suomenkielinen Liinaharjan päiväkoti. Sen rakennus-
oikeudeksi on osoitettu 1600 k-m2 ja suurin sallittu kerrosluku on kaksi (2). Rakennuk-
sen huolto ja autopaikoitus on järjestetty nykytilanteen mukaisesti tontin pohjoispuolel-
la. Mikäli rakennusoikeus on hyödynnetty täysin, tulee autopaikkoja osoittaa vähintään
11. Tontille on toteutettu noin 15 autopaikkaa.
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Kortteli 2062
Kulttuurihistoriallisesti merkittävä Ljusdala-rakennus on entinen nuorisoseuratalo ja ny-
kyisin Masalan nuorisoteatterin käytössä. Asemakaavassa se sijaitsee yleisten raken-
nusten korttelialueella (Y) ja merkitty suojeltavaksi rakennukseksi (sr). Korttelialueen
ympäristö on säilytettävä (Y/s) ja alueelle saa rakentaa korkeintaan kaksikerroksisia
rakennuksia. Uudisrakentaminen korttelissa on toteutettava niin, että se on sopusoin-
nussa entisen nuorisoseuratalon kanssa. Lisäksi kaavamääräys edellyttää, että suojel-
tavan rakennusten (sr) muutos- ja laajennustöistä sekä korttelin uudisrakennusten
suunnitelmista on pyydettävä museoviranomaisen lausunto. Harjakattoisen ja kaksiker-
roksisen talon rakennusoikeus on 425 k-m2. Korttelissa toimii myös ruotsinkielinen päi-
väkoti, Hommas daghem. Sen rakennusoikeus on 1600 k-m2.

Asemakaava mahdollistaa kesäteatteritoiminnan alueella. Kaavamääräysten mukaan
korttelialueelta varataan erillinen ulkonäyttämöalue (una), joka on toteutettava kaupun-
kikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan korkeatasoisena. Kesäteatteritoiminnan ulkopuolisina
ajankohtina ulkonäyttämöaluetta voivat käyttää läheiset koulut sekä liikuntakeskus (Lä-
hiTapiola Sport Center).

Ulkonäyttämöalueelle (una), joka tulee ensisijaisesti kesäteatterin käyttöön, saa toteut-
taa kaavakarttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi toimintaa palvelevia tiloja enin-
tään 500 k-m2. Tällaisia tiloja ovat mm. ravitsemus-, huolto- ja varastotilat sekä katetun
ulkonäyttämön ja -katsomon. Ravitsemustila on tarkoitettu mm. teatteriesitysten virvo-
ketarjoiluun. Uudisrakentaminen on toteutettava siten, että se on sopusoinnussa Ljus-
dalan entisen nuorisoseuratalon kanssa. Kaavamääräys ei kuitenkaan tarkoita sitä, et-
tei ulkonäyttämöalueen rakentaminen voisi olla rakennustavaltaan modernia. Ulkonäyt-
tämöalueen takia korttelialueen rajausta on laajennettu merkittävästi muutettavasta
asemakaavasta.

Ulkonäyttämöalueen (una) suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota melusuo-
jaukseen. Asemakaava sallii näyttämöalueen aitaamisen tai maanmuokkaamisen siten,
että toimenpiteet suojaavat sekä näyttämöalueelta syntyvän melun eli näyttelijöiden ja
katselijoiden aiheuttaman melun leviämistä lähiympäristöön sekä lähiympäristössä syn-
tyvän melun kulkeutumista näyttämöalueelle. Tämän takia näyttämöalueen itäpuolelle
yleisen pysäköintialueen (LP) suuntaan on korttelialueelta osoitettu noin 10 metrin le-
vyinen vyöhyke, jonka alueella maata voi muokata ja alueelle voi istuttaa esimerkiksi
puustoa ja pensaita vaimentamaan pysäköintialueelta mahdollisesti kantautuvaa melua
vastaan. Näyttämöalueen melusuojarakenteiden sekä kateratkaisun kuten esimerkiksi
suojakankaiden toteutuksen on oltava sopusoinnussa ympäristön rakentamistavan
kanssa.

Teatteritoiminnan takia polkupyöräpaikkoja on varattava riittävästi tontilta. Polkupyörä-
pysäköintiä voidaan sijoittaa korttelialueen pyöräparkin lisäksi Ljusdalantien yleiselle
pysäköintialueelle (LP) ja Pyssysepänniityn puistoalueelle (VP).

Mikäli asemakaavan rakennusoikeus toteutetaan täysimääräisesti sisältämättä kaava-
karttaan merkityn rakennusoikeuden lisäksi toteutettavaa rakentamista, tulee autopaik-
koja varata tontilta 14. Korttelin välittömään läheisyyteen on osoitettu yleinen pysäköin-
tialue (LP), jolle toteutetaan vähintään 25 autopaikkaa sekä bussien saattopaikka. Ky-
seiset autopaikat palvelevat mm. sekä teatterissa vierailevia että päiväkotien saattolii-
kennettä. Asemakaava mahdollistaa lisäksi teatterivieraiden käyttävän läheisen liikun-
takeskuksen (YU) pysäköintialueita, jonne toteutettavat linja-autojen pysäköintipaikat
ovat niin ikään teatterivieraiden käytössä.
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Korttelit 2063 ja 2066
Tinanpuiston kerrostalojen länsipuolelle on osoitettu pientaloasumista. Puistoon rajoit-
tuvat asuinpientalojen korttelialueille (AP) on määrä toteuttaa yhtiömuotoisia pientaloja,
joiden yhteenlaskettu rakennusoikeus on lähes 3000 k-m2. Tavoitteena on yhtenäinen
rakentamistapa korttelialueiden kesken.

Uusia asuntoja on arvioitu syntyvän noin 17 ja näin ollen niiden keskikoko olisi noin 175
k-m2 sisältäen mm. autokatokset ja varastotilat. Harjakattoiset asuinrakennukset on to-
teutettava kaksikerroksisina. Varastot ja autokatokset ovat yksikerroksisia. Autopaikko-
ja on toteutettava asuntoa kohden kaksi ja ne voidaan toteuttaa joko keskitetysti tai
asuntokohtaisesti siten, että katokset ja niihin mahdollisesti liittyvät varastot rajaavat
katua tai muuta liikenneväylää tontin suuntaan.

Korttelialueilla leikkialue tulee sijoittaa tontilla keskeiselle paikalle. Rakennusluvan yh-
teydessä laaditaan erillinen pihasuunnitelma, jossa esitetään mm. pysäköintijärjestelyt,
tontin sisäiset kulkuyhteydet ja leikkipaikka.

Korttelit 2064 ja 2065
Tinanpuiston asemakaavan läntiselle vyöhykkeelle toteutetaan omakotirakentamista.
Erillispientalojen kahdella korttelialueella (AO) on yhdeksän (9) tonttia, joiden tonttikoh-
tainen rakennusoikeus on 180 k-m2. Edellisen lisäksi tontille saa rakentaa autosuojan
ja ulkovaraston kuitenkin niin, että niiden suurin sallittu rakennusoikeus on 30 k-m2.
Korttelit suositellaan ensisijaisesti toteutettaviksi yhden rakennuttajan toimesta, jotta ra-
kennusten ilme olisi riittävän yhtenäinen. Korttelien yhteenlaskettu asuinrakennusoike-
us on 1620 k-m2, kokonaisrakennusoikeus on enimmillään liki 1900 k-m2.

Harjakattoiset asuinrakennukset on toteutettava kaksikerroksisina, koska tontit ovat
pinta-alaltaan verraten pieniä, keskimäärin 500 - 550 m2:n kokoisia. Asuinrakennuksiin
liittyvät varastot ja autokatokset toteutetaan yksikerroksisina. Autopaikkoja on toteutet-
tava asuntoa kohden kaksi.

Koska pientalot kytkeytyvät kiinteästi Tinanpuiston asuntoalueen muuhun rakentami-
seen ja muodostavat virkistys- ja ulkoilualueen suuntaan yhtenäisen rivistön, tulee laa-
dittuja Tinanpuiston lähiympäristö- ja rakentamisohjeita noudattaa tiukasti. Tavoitteena
on kaupunkimainen ja ilmeeltään hyvin yhtenäinen pientaloyhdyskunta. Yhtenä vaihto-
ehtona on myydä omakotitalotontit yhdelle rakennuttajataholle, joka toteuttaa alueen.
Näin varmennettaisiin, että alueen rakentamistapa olisi mahdollisimman yhdenmukai-
nen.

Vaikutukset
Tinanpuiston asemakaavan toteuttamisen myötä Masalan liikealueen taajamakuva pa-
ranee ja maankäyttö eheytyy. Alueen väkiluku kasvaa nykyisestä noin 200 asukkaasta
750 - 800 asukkaaseen. Uusia asuntoja syntyy 275 - 300 ja suurin osa niistä on kerros-
taloasuntoja. Uusia työpaikkoja ennustetaan syntyvän 100 - 125, joista noin puolet lie-
nee osa-aikaisia. Lopputilanteessa työpaikkoja tullee alueella olemaan 150 - 200.
Suunnittelualueen ympäristö muuttuu merkittävästi, mutta muutokset ovat myönteisiä,
koska uudisrakentamisen myötä Masalan liikealueen ilme paranee ja alueelle rakenne-
taan mm. alueen asukkaita palveleva puisto. Masalantien kehitysselvityksen mukaisesti
liikealueen pääväylä rakennetaan kaupunkimaiseksi kaduksi, mutta katurakentamista
ei voida aloittaa ennen kuin myös suunnittelualueen itäpuoleinen alue, Masalan ase-
manseudun asemakaavahanke on tullut lainvoimaiseksi. Tässä kaavahankkeessa lyö-
dään lukkoon kadun länsipuolinen tilatarve ja Masalan asemanseudun asemakaavassa
itäinen rajaus.
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Asemakaavan myötä syntyy liikealueelle uusi keskuspaikka, kun Tinantori ja siihen ra-
joittuvat uudisrakennukset on toteutettu. Tori on perinteisesti taajaman ja sen asukkai-
den luontevat kohtaus- ja tapahtumapaikan. Se sijaitsee liikealueen ytimessä ja rauta-
tieaseman välittömässä läheisyydessä. Torin äärelle toteutetaan Masalan maamerkiksi
tornitalo, joka näkyy hyvin mm. rautatieasemalle. Se ei varjosta nykyisiä eikä uusia
asuinkerrostaloja kuin korkeintaan kesäaamuisin korttelin 2051 eteläisimmän kerros-
talon tonttia.

Lähiympäristössä näkyvin muutos lienee tori ja sen lähialueen rakentaminen. Toteudut-
tuaan alueesta muodostuu asukkaiden yhteinen olohuone ja kohtauspaikka. Lenkkei-
lymaaston lisäksi liikuntapalvelujen keskittäminen alueelle ja Masalan teatterin tarpei-
den huomioon ottaminen rikastuttavat alueen sosiaalista ja kulttuurista ulottuvuutta.
Yhdessä tämä toiminnot synnyttävät alueelle toivottua elävyyttä ja kaupunkikulttuuria.

Asuntoalueen sisälle sijoittuva uusi puisto, Pyssysepänniitty ja sinne toteutettava leikki-
kenttä (vk) lisäävät koko lähialueen asukkaiden virkistysmahdollisuuksia. Uusi puisto
kytkeytyy suunnittelualueen länsipuoliseen virkistysalueeseen (VL), joka tunnetaan Ti-
nanpuistona. Alueelle on toteutettu mm. pururata ja sieltä on yhteydet Vitträsk-järven
suuntaan.

Pysäköinnin keskittäminen Masalantien äärellä sijaitsevaan pysäköintilaitokseen kortte-
lissa 2052 vähentää turhaa ajoneuvoliikennettä. Muutoinkin liikealueen kevyen liiken-
teen yhteydet monipuolistuvat ja ympäristön laatu nousee huomattavasti alueen ase-
makaavaa toteutettaessa.

5.2 Ympäristön laatua koskevien tavoitteiden toteutuminen

Kirkkonummen kunta on asettanut korkeat laatuvaatimukset uuden asuntoalueen to-
teuttamiselle. Masalan liikealueesta halutaan vetovoimainen ja kiinnostava kauppa-
paikka, jossa myös asutaan ja viihdytään.

Masalan liikealueelle myöhemmin laadittavan laatu- ja ympäristösuunnitelma tähtää jul-
kisten alueiden laatutason huomattavaan nostamiseen. Laadittaviin kaava-asiakirjoihin
kuuluu rakennus- ja lähiympäristöohje, joka liitetään maankäyttösopimuksen liitteeksi.

5.3 Aluevaraukset

5.3.1 Korttelialueet
Asuinkerrostalojen kortteleissa 2045, 2051, 2053 ja 2059 järjestetään sekä leikkialueet
(le) että jätehuoltotilat kiinteistökohtaisesti. Kortteleissa 2054 ja 2061 tonttien aitaami-
nen on kielletty; näin leikkialueet voidaan toteuttaa asemakaavassa osoitetulle ohjeelli-
sille paikoille. Lisäksi korttelikohtaiset jätehuoltotilat voidaan sijoittaa niiden LPA-alueille
toteutettaviin autokatoksiin.

5.3.2 Muut alueet
Puistot ja virkistysalueet
Pyssysepänniitystä (VP) rakennetaan korkeatasoinen puisto, jonka läpi johdetaan uusi
pohjois-etelä -suuntainen kevytliikenneyhteys (pp). Puistoon kytkeytyy myös Ljusdalan-
tien varrella sijaitsevat päiväkodit ja sen pohjoispuolella sijaitseva Masalan koulu. Puis-
toon rakennetaan lapsia, nuoria ja asukkaita palveleva leikki- ja toiminta-alue (vk) sekä
puistopolkuja, jotka liittyvät olemassa oleviin ulkoilu- ja lenkkipolkuihin suunnittelualu-
een länsipuolella. Puiston kautta syntyy myös luonteva kulkureitti Masalan liikealueelta
Tinanpuiston virkistysalueelle (VL), jonne on osoitettu paikka lähiliikuntapaikalle (vu).
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Kävelyn ja pyöräilyn pääyhteydet valaistaan ja kytketään ympäröiviin kevytliikenneyh-
teyksiin.

Tinanpuiston lähivirkistysalueen (VL) maankäyttö säilyy pitkälti nykytilanteen mukaise-
na. Uusien pääyhteyksien toteuttamisen johdosta kuitenkin jouduttaneen tekemään vä-
häisiä muutoksia virkistysalueelle on toteutettujen sekä valaistujen lenkkipolkujen linja-
uksiin.

Puistojen ja virkistysalueiden puistosuunnitelmat laaditaan ennen niiden rakentamista.
Vireillä oleva arkkitehtuuriohjelma (tilanne syksyllä 2014) tähtää siihen, että rakennus-
hankkeet velvoitetaan toteuttamaan taidetta. Luonteva paikka taiteelle on Pyssysepän-
niitty.

Tori-, katu- ja pysäköintialueet
Tinantorista kehitetään toiminnallisesti tärkeä solmukohta. Tämän takia torin visuaali-
sen ilmeen tulee olla viihtyisä ja vetovoimainen, mikä tarkoittaa mm. laadukkaiden ma-
teriaalien käyttämistä. Laadittavassa Masalan keskustan laatu- ja ympäristösuunnitel-
massa toriympäristö tulee olemaan yksi hankkeen tärkeimmistä suunnittelukohteista.
Tavoitteena on saada käyntiin aktiivinen toritoiminta. Se tarkoittaa torikaupan lisäksi
erilaisten tapahtumien järjestämistä torilla.

Torialueelle saa sijoittaa siihen rajoittuvien myymälätilojen pyöräpysäköinnin. Kaava-
määräys sallii yhden katetun pyöräparkin torilla. Mitä todennäköisimmin katettu pyörä-
parkki palvelee myös liityntäliikenteen käyttäjiä, sillä sijaitseehan tori lähellä Masalan
rautatieasemaa. Torin läheiseltä pysäköintipaikalta (LP) on varattu paikka kierrätys-
pisteelle (eko).

Masalantie on katu ja sitä kehitetään laaditun Masantien kehittämisselvityksen (Sito
Oy, 2010) mukaisesti katumaisena. Kunta pannee vireille vuoden 2015 aikana Masa-
lantien yleissuunnittelun, jota toteutetaan vaiheittain asemakaavoituksen edetessä Ma-
salantien ja Sundsbergintien risteysalueelta pohjoiseen päin. Selvityksen tavoiteasette-
lun mukaisesti Masalantielle on toteutettava riittävä määrä autopaikkoja ja linja-auto-
pysäkit, jotka on sijoitettu asemakaavan alueella alustavasti Tinantorin ja korttelin 2061
kohdalle. Lopputilanteen mukainen katusuunnittelu voidaan kuitenkin toteuttaa aikaisin-
taan kun rautatien ja Masalantien välisen alueen asemakaavan muutos (Masalan ase-
manseudun asemakaava) on tullut lainvoimaiseksi. Sillä vasta edellä mainitun kaava-
muutoksen seurauksena saadaan lopullinen selvyys katualueen laajuudesta.

Pientaloalueiden (AO, AP) liikenne johdetaan Masalantielle uutta katua, Pyssysepän-
kaarta myöten. Saavuttaessa pientalokortteleiden alueelle katualue kapenee.

Liikennenopeuksien hallitsemiseksi on asuntokaduille toteutettava hidasteita (hi).

Tinantorin äärelle sekä Ljusdalassa toimivan Masalan nuorisoteatterin sekä päiväkotien
pysäköintitarpeita varten on osoitettu pysäköintialueet (LP).

Suunnittelualueen tulevaa katusuunnittelua ohjataan kaavamääräyksin mm. siten, että
ne velvoittavat autopaikkojen sijoittamiseen katualueille ja hidasteiden toteuttamiseen
tietyille katuosuuksille. Kaavamääräyksissä on todettu mm. seuraavaa:
 Tinanrinne kadun varrelle on toteutettava vähintään kuusi autopaikkaa

(katualuetta levennetään pysäköintitaskujen toteuttamiseksi)
 Tinantorin eteläpuoleiselle yleiselle pysäköintialueelle (LP) on toteutettava

vähintään 12 autopaikkaa, joista kaksi on osoitettava inva-autopaikoiksi
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 pysäköintilaitoksen korttelin 2052 pohjoispuoleisen kadun (Pyssysepänkaari) varrel-
le on toteutettava vähintään kymmenen autopaikkaa

 kortteleiden 2061 ja 2028 välisen uuden kadun varrelle (Seppä-Kallen kuja) on to-
teutettava vähintään kymmenen autopaikkaa

 Ljusdalantien varrella olevalle yleiselle pysäköintialueelle (LP) on toteutettava vä-
hintään 25 autopaikkaa, joista vähintään kaksi inva-autopaikkaa.

Ajoneuvoliikenteen hidasteita rakennetaan liikenneturvallisuuden parantamiseksi koh-
tiin, joissa esimerkiksi tärkeä kevytliikenneväylä risteää kadun kanssa.

Alueen asukkaiden, alueella vierailevia sekä liiketilojen asiakkaita varten rakennetaan
niin sanottuja yleisiä autopaikkoja Tinantorin ja Masalantien äärelle vähintään 38. Las-
kettaessa nämä paikat osaksi asuinkerrostalojen autopaikkamäärään, saadaan auto-
paikkojen kokonaismääräksi 322. Uusien kerrostalojen (AK) rakennusoikeuden ollessa
liki 23 700 k-m2, saadaan autopaikkamitoitukseksi hieman alle 1 ap. / 75 k-m2. Todetta-
koon myös, että Masantien uudistamishankkeessa on tarkoitus sijoittaa riittävä määrä
autopaikkoja kadunvarrelle. Ne ovat luonnollisesti mm. myymälätilojen (m) asukkaiden
käytössä.

Kevytliikenneyhteydet
Asemakaavan toteuttaminen parantaa tienoon kevytliikenneyhteyksiä nykyisestä. Yh-
teydet liikealueen pohjoispuoleisilta asuntoalueita keskustan palveluille paranevat
huomattavasti.

Asuntoalueen keskellä sijaitsevan Pyssysepänniityn (VP) pohjois-etelä -suuntainen kä-
vely ja pyöräily-yhteys (pp) kytkeytyy olemassa oleviin verkostoihin. Toinen pohjois-
etelä -suuntainen kevytliikenneväylä on johdettu Tinapuiston (VL) kautta.

Suunnittelualueen pohjoisosassa nykyinen yhteys johtuu olemassa olevalle Ljusdalan-
polulle, joka johtaa mm. Masalan koululle sekä Hommaksen ja Vitträskin suuntiin.

Masalantiellä on pyöräilyä ja kävelyä palveleva kevyen liikenteen yhteys tien itäpuolella
ja näin se palvelee jo nykyisellään uuden asuntoalueen asukkaita. Masalantien katura-
kentamisen myötä yhteys säilyy, mutta se toteutetaan huomattavasti nykyistä korkea-
laatuisempana.

5.4 Kaavan vaikutukset

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja ympäristöön
Suunnittelualueen ja sen lähiympäristön asukkaiden elinympäristön muutokset ovat
merkittäviä ja pääsääntöisesti myönteisiä. Myös vaikutukset Masalan liikealueen toime-
liaisuuteen ovat myönteisiä. Liike- ja toimistotilaa alueelle tulee noin 3350 k-m2:llä ja
alueelle voidaan toteuttaa mm. elintarvikemyymälä. Uusien kaupallisten palvelujen
myötä asukkaiden valinnanvara monipuolistuu. Niin ikään alueen kiinnostavuus toimin-
taympäristönä kasvaa yrittäjien näkökulmasta.

Asukasmäärän merkittävä kasvu (550 - 600 uutta asukasta) vaikuttaa luonnollisesti alu-
een sekä sitä ympäröivän lähialueen asukkaiden elinympäristöön. Se luo mahdollisuuk-
sia entistä useammin kanssakäymiseen, varsinkin kun suunnittelualueelle toteutetaan
uusia palveluja ennen muuta uuden torin äärelle. Myös lähialuetta palveleva lasten
leikkikenttä (vk) vaikuttanee myönteisesti yhteisöllisyyteen. Sosiaalisella tasolla ei kui-
tenkaan mitä ilmeisimmin tapahdu merkittäviä muutoksia asemakaavan olemassa ole-
vien asuntoalueiden sekä lähialueiden ihmisille.
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Masalantien on ja säilyy liikealueen pääkatuna. Itäisen Kirkkonummen kasvun seura-
uksena ajoneuvoliikenteen kasvu on tuntuvaa ja Masalantien liikennöitävyyttä ja turval-
lisuutta on tarkoitus parantaa laatimalla uudet katusuunnitelmat. Tinanpuiston asunto-
alue kytkeytyy luontevasti olemassa olevaan katuverkkoon, mutta myös muihin kunnal-
listeknisiin verkostoihin. Kevytliikenneyhteydet monipuolistuvat ja virkistykseen vara-
taan riittävät tilat. Tästä hyötyvät sekä uuden asuntoalueen että nykyiset lähialueen
asukkaat.

Suunnittelualueen asukasmäärä kasvaa merkittävästi, myös uusia työpaikkoja syntyy
arviolta 100 - 125. Uudet työpaikat syntyvät pitkälti palvelualalle. Liikuntakeskuksen
(LähiTapiola Sport Center) laajentaminen lisää Masalan alueen hyvinvointipalveluja.
Asemakaava mahdollistaa myös Masalan nuorisoteatterin toiminnan jatkamisen ja ke-
hittämisen. Alueelle toteutettava ulkonäyttämöalue tulee olla mahdollisimman monipuo-
lisessa käytössä.

Tinanpuiston asemakaavassa osoitetun liiketalon ja pysäköintilaitoksen rakentaminen
kortteliin 2052 parantaa liikealueen kilpailukykyä ja vetovoimaa palvellen Masalan
asukkaita. Pysäköintilaitoksen etuna on ajoneuvoliikenteen aiheuttaman häiriön ohjaa-
minen mahdollisimman pienelle alueelle.

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon
Maaperä soveltuu rakentamiseen, joskin alueella sijaitsevien pehmeikköjen ottaminen
rakentamiseen nostaa rakentamiskustannuksia (kt. liite 7).

Asemakaavan toteuttamisella ei ole oleellisia vaikutuksia maa- ja kallioperään eikä ve-
teen, koska alueen rakennukset liitetään kunnallisteknisiin verkostoihin. Sadevedet
johdetaan asfaltti- ym. tiiviiltä alueilta pinnoilta sadevesiviemäriin. Puistossa sadevedet
pyritään imeyttämään maaperään kasvillisuuden käytettäväksi. Alueen toteuttamisella
ei ole vaikutuksia ilmaan eikä ilmastoon.

Uuden asuntoalueen toteuttaminen joukkoliikenneyhteyksien äärelle on ilmastopoliitti-
sesti perusteltua mahdollistaen mm. autottoman elämäntavan sitä haluaville. Masalan
täydennysrakentaminen on seudullisesti perusteltua ja se toteuttaa maankäyttö- ja ra-
kennuslain mukaisia Helsingin seudun erityiskysymyksiä, jotka on kirjattu valtakunnalli-
siin alueidenkäyttötavoitteisiin.

Alueelle on laadittu Masalan keskustan hulevesiselvitys (Destia Oy) ja siitä ilmenee mi-
ten hulevedet on järkevää käsitellä alueella ja miten esimerkiksi Tinanpuiston hulevesi-
en käsittely kytkeytyy sen lähialueen maankäyttöön.
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Vaikutukset kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja luonnon-
varoihin
Alueella ei ole merkittäviä vaikutuksia vallitseviin luonnonolosuhteisiin, koska suurta
osaa suunnittelualueesta voidaan luonnehtia joutomaaksi. Alueelta on purettu 2000-
luvun alussa toimitilarakennus eikä aluetta ole sen jälkeen kunnostettu erityisesti mille-
kään tietylle toiminnalle. Suunnittelualueen länsipuoleinen virkistysalue (Tinanpuisto)
säilyy pitkälti nykytilanteen mukaisena. Uuden asuntoalueen rakentaminen ei uhkaa
tienoon kasvilajistoa, eläimistöä eikä ekosysteemin toimivuutta.

Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, yhdyskunta- ja energiatalouteen
sekä liikenteeseen
Suunnittelualueen rakentaminen on yhdyskuntataloudellisesti perusteltua, koska se si-
jaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten verkostojen vaikutusalueella eikä tässä
mielessä aiheuta suuria kustannuksia.

Masalantie on perusparannettava: uudistettava katu vastaa kehittyvän liikealueen tar-
peita palvellen Masalan taajamaa ja sen asukkaita. Masalantie parannetaan vaiheittain
ja lienee valmis 2020-luvun alkupuolella. Toki suunnittelualueen muu toteuttaminen
edellyttää merkittävää taloudellista panostusta, koska alueelle on rakennettava vesi-
huolto, kadut, puisto ja muu kunnallistekniikka.

Suunnittelualue sijaitsee hyvien joukkoliikenneyhteyksien äärellä. Tämä mahdollistaa
jopa autottoman elämän. Masalan rautatieasema sijaitsee Tinanpuiston asuntoalueen
välittömässä läheisyydessä. Tinantorilta etäisyyttä asemalle on noin 200 metriä. Kun-
nan tavoitteena on myös linja-autovuorojen ohjaaminen aseman tuntumaan. Tällä het-
kellä lähimmät Helsingin suuntaan kulkevien bussivuorojen pysäkit sijaitsevat Sunds-
bergintiellä, Masalan monitoimitalon kohdalla noin puolen kilometrin päässä uudelta to-
rilta.

Kunta ei aseta erityisiä energiankulutusta määritteleviä vaatimuksia alueen toteuttami-
selle, koska suunnittelualueen rakennukset on helposti liitettävissä kaukolämpöön.

Vaikutukset kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriperintöön ja rakennettuun
ympäristöön
Asemakaavojen uudistamisella on suuria vaikutuksia Masalan kaupunkikuvaan, kult-
tuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön. Museaalinen Masalantie noudattaa suun-
nittelualueella yhä edelleen historiallisen Kuninkaantien linjausta. Niin ikään kulttuuri-
historiallisesti merkittävä Ljusdala-talo on osoitettu suojeltavaksi rakennukseksi (sr).

Kunta laatii Tinanpuiston hyväksymisen jälkeen Masalan laatu- ja ympäristösuunnitel-
man, jonka mukaan liikealueen ympäristörakentaminen toteutetaan.

5.5 Ympäristön häiriötekijät

Suunnittelualueella ei ole merkittäviä ympäristöhäiriöitä lukuun ottamatta Masalantien
ajoneuvoliikenteen aiheuttamaa melua. Asemakaavan mukaisesti tien varrelle osoitettu
kerrostalorakentaminen suojaa uutta asuntoaluetta liikennemelulta.

5.6 Kaavamerkinnät ja -määräykset

Asuinkerrostalojen pysäköintijärjestelyissä on ottava huomioon inva-pysäköinti. Kaava-
määräyksen mukaan asuinkerrostaloalueilla jokaista 30 asuntoa kohti on toteutettava
yksi inva-autopaikka. Tämä tarkoittaa esimerkiksi korttelissa 2061 kahden inva-auto-
paikan rakentamista pysäköintialueelle, mikäli kortteliin toteutetaan arvioidut 60 - 65
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asuntoa. Tinantorin äärelle ja Ljusdalantien varrelle sijoittuville pysäköintialueille vara-
taan inva-autopaikkoja kaavamääräysten mukaisesti.

Pysäköintilaitoksesta (kortteli 2052) tulee varata riittävä määrä inva-autopaikkoja. Ne
suositellaan sijoitettaviksi liikerakennuksen sisäänkäyntien läheisyyteen.

Korttelin 2052 autopaikkojen korttelinalueen (LPA) ja sen länsipuoleisen kevytliikenne-
väylän (pp), joka on nimetty Pyssysepänpolkuksi, väliin on rakennettava aita suojaa-
maan väylällä liikkuvia mm. liikerakennuksen asiakas- ja huoltoliikenteeltä, joka on jär-
jestettävä Pyssysepänkaari-kadun kautta. Asemakaava määrää aidan toteutettavaksi
tiilimuurina.

Kortteleiden 2051, 2053 ja 2059 länsipuoleisten tonttiosien läpi on järjestettävä jalan-
kulkuyhteys (jk).

Asuinkerrostalokortteleissa 2054 ja 2056 saa toteuttaa korttelikohtaisen jätehuoltotilan
autopaikkojen korttelialueelle (LPA) rakennettaviin autokatoksiin (a).

Pyssysepänniittyn puistosuunnitelma laaditaan kokonaisuutena ja sen läpi johdetaan
tärkeä pohjois-etelä -suuntainen kevytliikennereitti (pp), jonka varrelle osoitetaan leikki-
kenttä (vk). Myös Tinanpuiston (VL) läpi johdetaan toinen pohjois-etelä -suuntainen ke-
vytliikennereitti. Puiston pohjoisosassa sijaitsevan yleisen pysäköintialueen (LP) tuntu-
maan puistoalueelle toteutetaan pyörä- ja mopoparkki. Lisäksi puisto keskivaiheille to-
teutetaan leikkikenttä (vk).

Lähivirkistysalueita (VL) on hoidettava siten, että niiden ominaispiirteet säilyvät ja puus-
ton ikärakenne on monipuolinen. Tinanpuistossa on varaus lähiliikuntapaikalle (vu).
Virkistysalueelle (VL, VP) saa rakentaa hulevesien hallintaa ja tulvantorjuntaa paranta-
via rakenteita.

5.7 Nimistö

Olemassa oleva nimistö säilyy entisellään. Alueen nimistö ovat seuraava (ruotsinkieli-
nen nimi suluissa):

Kadut
 Masalantien (Masabyvägen)
 Ljusdalantien (Ljusdalavägen)
 Tinanrinne (Tinabrinken)
 Pyssysepänkaari (Bössmedsbågen)
 Seppä-Kallen kuja (Smed-Kalles gränd)

Kevytliikenneväylät
 Ljusdalanpolku (Ljusdalastigen)
 Piiukonkuja (Flintlåsgränden)
 Pyssysepänpolku (Bössmedsstigen)
 Tinantorinkuja (Tinatorgsgränden)

Puistot
 Tinanpuisto (Tinaparken)
 Pyssysepänniitty (Bössmedsängen)

Torit
 Tinantori (Tinatorget)
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Pyssysepänniityn kevytliikennereitti (pp) on Ljusdalanpolun (pp) jatke, vaikka sillä on
epäjatkuvuuskohta ylitettäessä Ljusdalantie.

6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS

6.1 Toteutusta ohjaavat ja havainnollistavat suunnitelmat

Tinanpuiston asuntoaluetta ilmentävä havainnekuva on kaavaselostuksen liitteenä (kt.
liite 12). Suunnittelualueen eteläosassa, Tinanrinne-kadun varrella on toteutettu kerros-
ja rivitaloja. Lisäksi Ljusdalantien varrella sijaitsee liikuntakeskus (LähiTapiola Sport
Center) sekä päiväkodit ja Masalan nuorisoteatterin tilat. Muutoin alue on rakentama-
ton.

Tinanpuiston toteuttaminen kytkeytyy Masalantien liikennejärjestelyjen toteuttamiseen.
Kunta on laatinut Masalantien kehittämisselvityksen vuonna 2010 (Sito Oy). Uudet ka-
tusuunnitelmat voidaan laatia vasta, kun Tinanpuiston itäpuoleisen asemakaavan muu-
tos (Masalan asemanseudun asemakaava) on tullut lainvoimaiseksi. Tinanpuiston kaa-
voitusaloitteen tehneen tahon kanssa laadittavassa maankäyttösopimuksessa sovitaan
mm. alueen vaiheittaisesta rakentamisesta. Alueelle on laadittu myös rakentamista oh-
jaava Tinanpuiston lähiympäristö- ja rakentamistapaohje, jonka mukaan alue toteute-
taan.

Masalan liikealueen kehittymisen näkökulmasta Tinanpuiston rakentamisen olisi suo-
tuisinta aloittaa Tinantorin ympäristöstä. Ensimmäisenä toteutunee tori ja siihen liittyvä
liiketalo sekä ne asuinkerrostalot, joiden autopaikkoja on määrä sijoittaa pysäköintilai-
tokseen. Ennen kaikkea torin äärellä oleva tornitalo olisi syytä saada toteutukseen sa-
manaikaisesti liikerakennuksen kanssa, jotta toriympäristö saataisiin valmiiksi.

Tinanpuiston asuntoaluetta suojaa Masalantien ajoneuvoliikenteen melulta kadun var-
relle toteutettavat kerrostalot. Asemakaavan länsiosassa sijaitsevat kerrostalot on pe-
rusteltua toteuttaa vasta kun Masalantien varrelle on toteutettu kerrostalorivistö melu-
muuriksi. Kuitenkin esimerkiksi suunnittelualueen länsiosassa sijaitseva asuinpientalo-
jen alue voidaan toteuttaa ennen Masalantien varrelle toteutettavaa asuinrakentamista,
koska Masalantien liikenteen aiheuttama melu ei ulotu kyseisiin kortteleihin.

Julkisten alueiden, kuten torien, puistojen ja kevytliikenneväylien toteuttamistapa ilme-
nee Masalan laatu- ja ympäristösuunnitelmasta.

Asemakaavan toteuttamiseen liittyy Tinanpuiston lähiympäristö- ja rakentamistapaohje,
joka valmistui vuonna 2015 Arkkitehtitoimisto Petri Rouhiainen Oy:n toimesta. Mikäli
julkisivuiltaan puuverhoillut kerrostalot kortteleissa 2051, 2053 ja 2059 toteutetaan puu-
rankoisina, mikä on asuinkerrostalojen toteuttamisen ensisijainen tavoite, tulee noudat-
taa Tinanpuiston lähiympäristö- ja rakentamistapaohjetta, jossa todetaan, että puiset
julkisivupinnat tulee toteuttaa yhtenäisinä. Se tarkoittaa julkisivuverhouksen taakse to-
teutettavaksi palokatkoa, jotta yhtenäinen puuverhoiltu julkisivupinta voidaan toteuttaa.

6.2 Toteuttaminen ja ajoitus

Kunnan ja kaavoitusaloitteen tehneen tahojen maankäyttösopimuksessa sovitaan alu-
een toteuttamisesta. Kunnan tavoitteena on Tinanpuiston toteuttaminen mahdollisim-
man nopeasti. Rakentamisen tulee ensisijaisesti käynnistyä Tinantorin lähiympäristös-
tä, jotta alueen nykyisille asukkaille rakentamisaikainen häiriö olisi mahdollisimman vä-
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häinen. Lisäksi on Masalan asukkaiden etu, että market-tyyppinen elintarvikekauppa
toteutuisi liikealueelle mahdollisimman nopeasti lisäten kaupparyhmien välistä kilpailua.
Tämän jälkeen alueen rakentamisen tulisi jatkua pohjoiseen päin Masalantien varren
suuntaisesti, jotta uudisrakennukset suojaisivat asemakaava-alueen asuinkortteleita lii-
kennemelulta.

Liikuntakeskuksen (LähiTapiola Sport Center) toiminnan laajentamisesta vastaa maan-
omistaja.

Masalantien rakentaminen toteutetaan vaiheittain ja hanke on kustannuksiltaan merkit-
tävä. Riippuu hyvin pitkälle kuntapäättäjistä millä aikataululla tien parantaminen toteu-
tetaan. Kunta panee vuoden 2016 alussa vireille sekä Masalan keskustan laatu- ja ym-
päristösuunnitelman että Masalantien yleissuunnitelman laatimisen koskien myös Ti-
nanpuiston asemakaavan aluetta.

Mitä todennäköisimmin alueen rakennukset kytketään kaukolämpöverkkoon, koska se
sijaitsee alueella. Se lienee edullisin vaihtoehto.

Erillis- ja asuinpientalojen korttelit 2063 - 2066 (AO ja AP) muodostavat yhtenäisen ko-
konaisuuden ja sen johdosta alueen rakentamista on syytä ohjata tarkasti Tinanpuiston
lähiympäristö- ja rakentamistapaohjeiden periaatteiden mukaan. Yksi vaihtoehto voisi
olla kortteleiden myyminen yhdelle toteuttajataholle. Se olisi varmin tae siitä, että alue
toteutuisi kaupunkikuvallisesti yhdenmukaisena kokonaisuutena. Tarvittaessa edellä
mainittuun kokonaisuuteen voitaisiin liittää myös korttelin 2027 tontti 4 (AP), jonka uu-
disrakentamisen tyyli tulee olla samanhenkinen kuin edellä luetelluissa kortteleissa.

Asemakaavan sujuvan toteuttamisen takia tulisi sivistystoimen osoittaa määräraha
korttelin 2062 kehittämiseen ja toteuttamiseen yhtäaikaisesti Tinanpuiston asemakaa-
van muun kunnallistekniikan suunnittelun ja rakentamisen kanssa. Korttelin kulttuurihis-
toriallisesti arvokkaassa Ljusdala-rakennukseessa toimii Masalan nuorisoteatteri ja sen
välittömään läheisyyteen on osoitettu paikka kesäteatteritoiminnalle. Ljusdala-rakennus
on remontoitu nuorisoteatterin käyttöön vuonna 2013. Korttelin kehittämisen takia kun-
nan sivistystoimen ja kuntatekniikkapalvelujen tulee neuvotella ja sopia alueen kehit-
tämisestä yhdessä.

6.3 Toteutuksen seuranta

Vastuu julkisten alueiden, kuten katualueiden ja puistojen ylläpidosta ja siisteydestä on
kunnalla, mutta tavoitteena on kehittää erilaisia yhteistyömuotoja alueen huoltotoimista
myös Masalan alueen yrittäjien kesken.


