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Hankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (ktl 
15.11.2018, § 146) ilmenee kunnianhimoiset tavoitteet, 
jotka koskevat uudentyyppistä, maanomistajan lan-
seeraamaa ekoälykylä-konseptia. Kaavan valmisteluai-
neisto on ollut nähtävillä (ytl 23.4.2020, § 46).

Pientaloasumiseen kaavoitettava suunnittelualue si-
jaitsee Masalan taajaman länsipuolella Sepänkylän-
tien pohjoispuolella. Hanke muodostuu ekoälykylästä 
sekä sen läheisestä täydennysrakennettavasta aluees-
ta. Kylään on määrä toteuttaa päiväkoti. Pisimmillään 
etäisyyttä Masalan keskustaan ja junaseisakkeelle on 
noin 2,5 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. 

Ekoälykylän laadukas toteuttaminen omaleimaisesti 
ja kestävästi on haaste ja mahdollisuus. Laadukkaan 
rakennetun ympäristön lisäksi alueella on määrä to-
teuttaa ekologisesti ja ilmastopoliittisesti uusia inno-
vaatioita. Hankkeen suunnittelussa ovat esillä esim. 
asumisen kokeiluluonteisuutta, ryhmärakentaminen 
sekä asukkaille tarjottavat hiilijalanjäljeltään tehok-
kaat energiaratkaisut ja liikkumistavat. Vireillä olevas-
sa Masalan osayleiskaavassa todennetaan hankkeen 
tavoiteltu maankäyttö. 
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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 tuntu-
massa, on alueen toteuttaminen suuri kustannus etenkin, 
koska myös nykyverkostoa on parannettava. Pääväylän 
(Sepänkyläntie) varteen on rakennettava noin kilometri 
kevytliikenneväylää, lisäksi siitä tulee kunnan katu. 

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on huono eivätkä 
bussivuorot palvele uutta asuinaluetta ennen kuin Masa-
lan osayleiskaavan mukainen uusi kehäyhteys on toteutet-
tu. Junaseisake sijaitsee noin 2,5 km etäisyydellä alueesta. 
Sundsbergintiellä on lähin kuntakeskuksen ja Helsingin 
suunnan bussipysäkki. Lähikoulujen valmius vastaanottaa 
uusia oppilaita on selvitettävä, todennäköisesti alueelta 
on varattava paikka uudelle päiväkodille.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma
 ja elinkeinopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamille maille. Vaikka 
hanke ei ole elinkeinopoliittinen, on sillä toteutuessaan 
myönteinen vaikutus kasvavan asukasmäärän ansiosta 
Masalan keskuksen palvelujen monipuolistumiselle. Mikäli 
päiväkoti sekä uusia liike- ja palvelutontteja kaavoitetaan, 
kasvaa alueen työpaikkojen määrä nykyisestä.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Luontoarvot on selvitetty: alueen läpi kulkee mm. ekolo-
ginen yhteys. Muutoin suunnittelun pääpaino on alueen 
laadukkaassa toteuttamisessa, myös suojelurakennukset 
säilytetään.
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