
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Masalantien yleissuunnitelmassa sekä Masalan laatu- 
ja ympäristösuunnitelmassa on esitetty toimenpiteitä 
alueen kehittämiselle. Kunnan on edistettävä Masalantien 
vaiheittaista parantamista sekä Kehä III:n ja Masalanpor-
tin eritasoliittymän toteuttamisvalmiuksia, sillä taajaman 
hallitsematon kasvu voi johtaa mm. liikenteellisiin toimi-
vuusongelmiin. Myös Kolabackenin datakeskuksen maa-
kaapelin asettamat rajoitukset on otettava huomioon.
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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.  
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallis¬teknisten ver-
kostojen alueella sekä hyvin saavutettavalla alueella. Tosin 
uudisrakentaminen edellyttää myös uutta kunnallistek-
niikkaa alueella ja keskeisen sijaintinsa takia esim. julkiset 
ulkotilat on toteutettava laadukkaasti. 

Joukkoliikenteen palvelutason on alueella hyvä, mikä 
edellyttää liityntäpysäköinnin järjestämistä. Meluntorjun-
tatoimenpiteet ja mahdollisen rautatien aiheuttaman tä-
rinävaikutus vaikuttaa rakentamiskustannuksiin. Ensisijai-
sesti melua torjutaan sijoittamalla rakennukset estämään 
melun kantautumista piha-alueille.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Hanke sijoittuu merkittäviltä osin kunnan omistamalle 
alueelle. Vaikka hanke ei ole ensisijaisesti elinkeinopoliit-
tinen, on sillä toteutuessaan myönteinen vaikutus kasva-
van asukasmäärän ansiosta Masalan keskustan palvelujen 
monipuolistumiselle. Uusia työpaikkoja syntynee kym-
menkunta Masalantien varren kerrostalojen kivijalkaan 
toteutettaviin liike- ja palvelutiloihin. Lisäksi hanke on il-
mastopoliittisesti perusteltu hyvän saavutettavuutensa 
ansiosta. 
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Suunnittelussa pääpaino on laadukkaan kaupunkikuvan 
toteutuksessa sekä olemassa olevan suojelurakennuksen 
säilyttämisessä.
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Hanke sijaitsee asemanseudulla, Masalan keskustas-
sa Masalantien ja rantaradan välisellä alueella. Kaava-
muutos käsittää rakentamattoman puistoalueen lisäk-
si kaksi korttelia. Maankäytön uudistamista ohjaavat 
mm. Masalan ja Luoman kehityskuva 2040 – kaupunki 
lähellä luontoa sekä Masalan laatu- ja ympäristösuun-
nitelma. Niin ikään Kurkistus tulevaisuuteen – Kirkko-
nummen maankäytön kehityskuvan 2040 ja 2060 peri-
aatteet otetaan huomioon suunnittelussa.

Merkittävä uusi asuntotuotanto kehitettävän joukko-
liikenteen vaihtopaikan eli matkakeskukseksi kehitet-
tävän alueen välittömässä läheisyydessä on toiminnal-
lisesti erinomainen. Masalantien varren kerrostalojen 
kivijalkoihin kaavoitetaan liike- ja palvelutilaa. Näin su-
juvan arki tarjoutuu asukkaille ja alueen käyttäjille.

Kaupunkikuvallisesti keskeiselle ja näkyvälle paikalle 
toteutettava rakentaminen on oltava korkealaatuista 
niin arkkitehtuuriltaan kuin ympäristörakentamisen 
osalta. Masalantien länsipuoleisen Tinanpuiston maan-
käyttö on otettava huomioon alueen liikenteen järjes-
tämisessä sekä korttelirakenteessa. 

Liikenteen toimivuus ja liikennemelu asettavat vaati-
muksia suunnittelulle. Masalan ja Jorvaksen välinen 
kävelyn ja pyöräilyn yhteys, joka toimii myös seudul-
lisena pääväylänä (PÄÄVE), linjataan alueen läpi rauta-
tien tuntumassa. Alueelle on järjestettävä turvalliset ja 
sujuvat kulkuyhteydet lähialueelta.
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