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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Masalantien liikennejärjestelyjen parantamisen ensim-
mäinen vaihe (sis. Sepänkyläntien ja Sundsbergintien ris-
teysalueet) on valmistunut. Kunnan on lisäksi edistettävä 
Kehä III:n ja Sundsbergintien eritasoliittymän toteutta-
misvalmiuksia, sillä Masalan alueen hallitsematon kasvu 
voi johtaa mm. liikenteellisiin toimivuusongelmiin.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Uuden-
maan maakuntakaavassa alue on osoitettu mm. taajama-
toimintojen reservialueeksi. Mikäli alueelle toteutetaan 
merkittävä määrä asuinrakentamista, edistää se kunnan 
MAL-tavoitteiden toteutumista.
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Hankkeen taloudellisuus

Vaikka kunnallistekniset verkostot ovat alueen tuntumas-
sa, on alueen toteuttaminen suuri kustannus. Ajoneuvo-
liikenne johdetaan ennen Masalan osayleiskaavassa kaa-
vailtua Masalan kehäyhteyden toteuttamista pääväylälle 
(Sepänkyläntie). 

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on huono eivätkä 
bussivuorot palvele uutta asuinaluetta ennen kuin Masalan 
osayleiskaavan mukainen uusi kehäyhteys on toteutettu. 
Junaseisake sijaitsee parin kilometrin etäisyydellä aluees-
ta. Sundsbergintiellä on lähin kuntakeskuksen ja Helsingin 
suunnan bussipysäkki. Lähikoulujen valmius vastaanottaa 
uusia oppilaita on selvitettävä, todennäköisesti alueelta 
on varattava paikka uudelle päiväkodille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu pääosin kunnan omistamille maille. Vaik-
ka hanke ei ole elinkeinopoliittinen, on sillä toteutuessaan 
myönteinen vaikutus kasvavan asukasmäärän ansiosta 
Masalan keskuksen palvelujen monipuolistumiselle. Kaa-
voitettavat asuntotontit tuovat kunnalle myynti- tai vuok-
ratuottoja.

3

Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luontoarvot selvitetään kaavoituksen yhteydessä. Ma-
sagårdin peltoaukean suojapuusto on säilytettävä ja näin 
voidaan mahdollistaa miellyttävä pienilmasto uudella 
asuntoalueella.
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Hanke sijaitsee Masalan taajaman länsiosassa. Pien-
taloasumiseen kaavoitettava suunnittelualue sijaitsee 
Mustikkarinteen asemakaavahankkeen ja Hvittorpin-
tien pohjoispuolella. Alueella on haja-asutusluonteista 
pientalorakentamista, mutta täydennysrakentamisen 
myötä syntyy omanlaisensa uusi asuntoalue. Pisimmil-
lään etäisyyttä Masalan keskustaan ja junaseisakkeelle 
on parisen kilometriä. Alueelta on toteutettava sujuvat 
kulkuyhteydet Masalan keskustaan, urheilupuistoon ja 
lähiympäristöön. Hanke vahvistaa Masalan keskustan 
kehittymistä. 

Maankäytössä on otettava huomioon liikenteen jär-
jestämistavoitteet sekä lähialueen kunnallistekniikka. 

Joukkoliikenteen järjestämistä alueelle selvitetään yh-
teistyössä HSL:n kanssa. Mustikkarinteen asemakaa-
voituksen tavoitteena on sijoittaa palvelurakentamista 
Sepänkyläntien ja Hvittorpintien risteysalueelle. Lisäksi 
Mustikkarinteen asemakaavan toteuttamisen yhtey-
dessä kunnostetaan osa Hvittorpintiestä kaduksi käve-
lyn ja pyöräilyn yhteyksineen.

Olemassa olevat luontoarvot inventoidaan kaavoitus-
vaiheessa. Tavoitteena on Masagårdin peltoalueisiin 
rajoittuva, ympäristöltään mielenkiintoinen ja rakenta-
mistavaltaan laadukas uusi asuntoalue. Vireillä olevas-
sa Masalan osayleiskaavassa todennetaan hankkeen 
tavoiteltu maankäyttö. 
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