
 

Itäinen Kirkkonummi

§

73 74

CC OO2

Hankkeen yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään 
suunnittelun käynnistyessä laadittujen kehityskuvien 
ja Masalan osayleiskaavan mukaisesti koskien kolmea 
asemakaavaa.

Masalan ja Luoman alueita koskeva hanke toteuttaa 
Masalan osayleiskaavan maankäyttöä: alue on varattu 
yritystoiminnalle ja liikenteelle (Masalantie, rautatie 
ja Kehä III) sekä vähäisesti myös asumisen alueeksi. 
Osayleiskaavan mukaisesti osoitetaan uusi katu Masa-
lantieltä ja Kehä III:n uudelle Majvikinportin eritasoliit-
tymälle. Maankäyttö uudistetaan koskien kortteleita 
2042, 2043, 2046 ja 2114.

Rantaradan länsipuolella uusi katu sovitetaan vireil-
lä olevan Kehä III:n tiesuunnitelman mukaisesti niin, 
että Rusthollintien ja Masalantien risteykseen toteu-

tettavasta kiertoliittymästä johdetaan uusi katu Maj-
vikinportin eritasoliittymään Kehä III:lla. Se tarkoittaa 
korttelien 2042 ja 2114 toimintojen uudelleen järjestä-
mistä. Vastaavasti rantaradan itäpuolella maankäyttöä 
tarkastetaan kortteleissa 2043 ja 2046 tiesuunnitelman 
mukaisesti. Kehä III:n liittymä kortteliin 2043 säilyy niin 
pitkään kunnes vireillä olevan tiesuunnitelman toteu-
tus pannaan käytäntöön.

Korttelin 2042 eteläosassa tutkitaan alueen varaamista 
asuntotuotantoon maanomistajien kaavoitusaloittei-
den pohjalta. Lisäksi hankkeessa osoitetaan rantara-
dan länsipuolelle Helsingin seudun pääpyöräilyverkon 
(PÄÄVE) reitti sekä mahdollinen Kolabackenin data-
keskuksen edellyttämän maakaapeli sekä muut tarvit-
tava kunnallistekniikka. 
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kehä III:n tiesuunnitelma koskien Majvikinportin eritaso-
liittymää voidaan hyväksyä, kun aluetta koskeva asema-
kaava on lainvoimainen.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se toteut-
taa Masalan osayleiskaavan maankäyttöä. Mikäli alueelle 
toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamista, edistää 
se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista.  
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta niiden toteuttaminen edellyttää 
myös investointeja. Esimerkiksi Masalantien ja Majvikin 
välisen katuhankkeen kustannus on merkittävä, vaikka 
Kehä III:n Masalanportin eritasoliittymän toteuttamiseen 
osallistuu valtio. Alueella joukkoliikenteen palvelutason on 
kohtalainen.

Meluntorjuntatoimenpiteet ja mahdollisen rautatien ai-
heuttaman tärinävaikutus vaikuttaa rakentamiskustan-
nuksiin. Ensisijaisesti melua torjutaan sijoittamalla raken-
nukset estämään melun kantautumista piha-alueille.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Kunnalla ei ole alueella maanomistusta. Kaavamuutos 
mahdollistaa yritystoiminnan jatkumisen sekä rakenta-
mattomien tonttien käyttöönoton. Hanke on siten elin-
keinopoliittinen. Tavoitteena on, että alueelle syntyisi 
runsaasti uusia työpaikkoja, millä on myös myönteinen 
vaikutus kunnan ja erityisesti Masalan alueen vetovoimai-
suudelle. Lisäksi mahdolliset uudet asukkaat käyttävät 
Masalan palveluja. Keskeisen sijaintinsa ansiosta alueen 
kehittäminen on ilmastopoliittisesti perusteltua.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Käytännössä entiselle pellolle sijoittuvan hankkeen luon-
toselvitysten tarve selvitetään suunnittelun käynnistyessä. 
Hankkeen yhteydessä linjataan ja tarvittaessa kehitetään 
Helsingin seudun pääpyöräilyverkkoa nykyistä toimivam-
maksi.
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