
Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Hankkeen maankäytössä otetaan huomioon Kehä III:n tie-
suunnitelma (muutos), joka käsittää mm. kaksi eritasoliit-
tymää sekä alueen sisäisiä liikennejärjestelyjä. 
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen vahvistaen 
Masalan keskustan kehittymistä. Alueen tehokas rakenta-
minen perustuu junaseisakkeen läheisyyteen. Merkittävä 
määrä uutta asuinrakentamista edistää kunnan MAL-ta-
voitteiden toteutumista.
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke on Kehä III:n ylittävän ajoneuvoliikenteen sillan 
sekä maaston ja maaperän haasteellisuuden johdosta 
kunnallistekniseltä toteutukseltaan kallis. Luontoarvot 
asettavat hulevesien käsittelylle haasteita. Hanke sijaitsee 
kuitenkin olemassa olevien kunnallisteknisten verkosto-
jen tutumassa sekä hyvin saavutettavalla alueella. Alueen 
joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä.

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

Hanke on yksityinen eikä se ole ensisijaisesti elinkeino-
poliittinen, vaikka alueen hotellitoimintaa on tarkoitus 
laajentaa. Päätös Geodeettisen laitoksen (nykyinen Paik-
katietokeskus CGI) siirtämisestä pääkaupunkiseudulle on 
tehty. Uusi maankäyttö tuo enimmillään uusia työpaikkoja 
vain joitain kymmeniä. Uusilla asukkailla on myönteinen 
vaikutus Masalan keskukselle ja sen palvelujen monipuo-
listumiselle. Lisäksi hanke on ilmastopoliittisesti perustel-
tu hyvän saavutettavuutensa ansiosta.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoarvot on selvitetty ja Espoonlahden lin-
tuvesialuetta koskeva Natura-arviointi on laadittu. Suoje-
luarvoja sisältävät luontoalueet säilytetään. Merenrannan 
virkistyskäytölle tullee rajoituksia yhteen sovittamalla toi-
minta Espoonlahden Natura-alueen hoito- ja käyttösuun-
nitelman kanssa. Alueen suojelurakennukset säilytetään. 
Lisäksi osa alueesta on luokiteltu kulttuuriympäristön 
aluekokonaisuudeksi, mikä otetaan huomioon alueen to-
teuttamisessa. 
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havainnekuva/viistoilmakuva
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Hankkeen päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma on käsitelty kuntatekniikan lautakunnassa 15.3.2018 
(§ 32). Asemakaavan valmisteluaineisto on ollut julki-
sesti nähtävillä 14.8.-15.9.2017, yhdyskuntatekniikan 
lautakunta päätöksen 31.5.2017 (§ 44) mukaisesti.

Suunnittelualue sijaitsee Masalan junaseisakkeen välit-
tömässä läheisyydessä ja Espoonlahden rantavyöhyk-
keellä. Alueelle toteutetaan merkittävä määrä asuinra-
kennusoikeutta mahdollistaen kodit parille tuhannelle 
asukkaalle. Majvikin kongressi- ja kokoushotellin sekä 
sen pohjoispuoleisen alueen maankäyttö päivitetään. 
Masalan junaseisakkeen ja bussiliikenteen runkolinjan 
pysäkkien läheisyyden ansiosta alueen joukkoliikenne-
tarjonta on monipuolista, minkä johdosta alueen asun-
totuotannon on perusteltua olla tehokasta. 

Sundetin rantavyöhykkeen lähimaastoon osoitetaan 
täydentävää rakentamista. Muutoin Espoonlahden 
rantavyöhyke säilyy rakentamattomana ja hankkees-
sa on otettu huomioon luontoarvot sekä Natura 2000 
-verkostoon kuuluva Espoonlahden lintuvesialue. 

Alueella sijaitsevaa Majvikin kongressi- ja kokoushotel-
li työllistää useita kymmeniä ihmisiä. Pitkän aikavälin 
tavoitteena on johtaa joukkoliikennevuoro kokooja-
kadulla alueen läpi mahdollistaen hotellin asiakkaiden 
ja työntekijöiden asioinnin julkisia kulkuneuvoja käyt-
täen.
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