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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kunnan on edistettävä Kehä III:n ja Masalanportin erita-
soliittymän toteuttamisvalmiuksia, sillä taajaman hallitse-
maton kasvu voi johtaa mm. liikenteellisiin toimivuuson-
gelmiin. 
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Mikäli 
alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinrakentamis-
ta, edistää se kunnan MAL-tavoitteiden toteutumista. 

1

Hankkeen taloudellisuus

Vaikka kunnallistekniset verkostot ovat alueen tuntu-
massa, on alueen toteuttaminen suuri kustannus. Alueen 
ajoneuvoliikenne johdetaan Masalan osayleiskaavan pe-
riaatteen mukaisesti ennen kehäyhteyden toteuttamista 
Sepänkyläntielle. 

Alueen joukkoliikenteen palvelutaso on huono eivätkä 
bussivuorot palvele uutta asuinaluetta ennen kuin Masa-
lan osayleiskaavan mukainen uusi kehäyhteys, jolla bussi-
liikenteen on tarkoitus kulkea, on toteutettu. Junaseisake 
sijaitsee parin kilometrin etäisyydellä alueesta. Sundsber-
gintiellä on lähin kuntakeskuksen ja Helsingin suunnan 
bussirunkolinjan pysäkki. Lähikoulujen valmius vastaan-
ottaa uusia oppilaita selvitetään, todennäköisesti alueelta 
on varattava paikka uudelle päiväkodille.

2

Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu osin kunnan omistamille maille. Vaikka 
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.

Masalan taajamaa täydentävä uusi asuntoalue on pitkäl-
lä aikavälillä yhdyskuntarakennetta täydentävä ja siten 
myös ilmastovaikutuksiltaan myönteinen.

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.

4

havainnekuva/viistoilmakuva

81 82

Hanke sijaitsee Masalan taajaman länsiosassa. Pien-
taloasumiseen kaavoitettava suunnittelualue sijaitsee 
Mustikkarinteen asemakaava-alueen ja Hvittorpinti-
en 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. Masalan osayleiskaavan mu-
kaisesti uuden kehäyhteyden eteläpäähän on osoitettu 
alueet palvelujen sijoittamiseksi. Mustikkarinteen ase-
makaavan mukaisesti osa Hvittorpintiestä rakennetaan 
kaduksi kävelyn ja pyöräilyn yhteyksineen.

Tavoitteena on Masagårdin peltoalueisiin rajoittuva, 
ympäristöltään mielenkiintoinen ja rakentamistaval-
taan laadukas uusi asuntoalue Masalan osayleiskaavan 
mukaisesti. 

SUUNNITTELUTILANNE

Maakuntakaavatilanne

Jorvas-Inkilän osayleiskaava

Ote ajantasa-asemakaavasta
Alustava rajaus
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Ilmakuva
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HANKKEEN KUVAUS

Högsäters – asemakaavan hankekortti – Kirkkonummen kunta
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