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Programmet för deltagande och bedömning för projek-
tet utarbetas hösten 2018. Projektet ligger väster om 
Masaby tätort på var sida om Smedsbyvägen. På områ-
det planeras småhusdominerat boende som stödjer sig 
på servicen i Masaby centrum och kommuncentrum. 
Byggandet av bostadsområdena förstärker utvecklin-
gen av Masaby centrum. De närmaste skolorna och 
fi nsk- och svenskspråkiga daghemmen fi nns i Masaby.

Från de nya bostadsområdena ska smidiga trafi kförbin-
delser byggas till Masaby centrum och idrottsparken
samt näromgivningen. Avståndet till Masaby centrum 
och tåghållplatsen är som längst cirka 2,5 kilometer. 

Det konsekvent byggandet av kommunalteknik bes-
tämmer i vilken ordning områdena genomförs. I mar-

kanvändningen ska man beakta målen för ordnande av 
trafi ken och energiförsörjningsförbindelserna i närhe-
ten av området. Ordnandet av kollektivtrafi k till områ-
det utreds bl.a. i samarbete med HRT.

Ett viktigt mål är att genomföra områdena i hög kva-
litet och på ett särpräglat vis. Det gäller bl.a. byggna-
dernas arkitektur och miljöbyggandet. I planeringen 
av projektet är syftet att utnyttja de senaste innova-
tionerna som gäller t.ex. boende av försökskaraktär 
såsom byggande i grupp och alternativa, till sitt kolfot-
spår sett eff ektiva energilösningar och sätt att röra sig 
som erbjuds invånarna. I den anhängiga delgeneralpla-
nen för Masaby bekräftas den eftersträvade markan-
vändningen för området. Planen kan godkännas först 
då delgeneralplanen för Masaby vunnit laga kraft
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Utdrag ur baskartan

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

Första skedet av förbättringen av trafi karrangemangen på 
Masabyvägen (inkl. Smedsbyvägen och Sundsbergsvägens 
korsningsområden) inleds år 2017. Också trycket på byg-
gande av en ny gång- och cykelled (ca 8 km) från Masaby 
till kommuncentrum via Smedsbyvägen och Gesterbyvägen 
ökar till följd av byggandet av området. Kommunen måste 
dessutom främja beredskapen att bygga den planskilda ans-
lutningen för Ring III och Sundsbergsvägen, eftersom okont-
rollerad tillväxt av Masabyområdet kan leda till bl.a. problem 
med trafi kfunktionen.

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. I 
Nylands landskapsplan har området anvisats bl.a. som re-
servområde för tätortsfunktioner. Kommunen kan besluta 
om tajmingen av planeringen av området. Projektet fordrar 
ändring av Kyrkslätts generalplan 2020. Om på området 
genomförs en betydande mängd bostadsbyggande, bef-
rämjar det genomförandet av kommunens MBT-avtal.  

HProjektets Lönsamhet

Fastän de kommunaltekniska näten ligger i närheten av 
området, innebär byggandet av området en stor kostnad 
framför allt om även det övriga nätet måste förbättras. Län-
gs huvudleden (Smedsbyvägen) ska ungefär en kilometer 
gång- och cykelled byggas, dessutom ska den bli en kommu-
nal gata. Servicenivån inom kollektivtrafi ken på området är 
dålig och ingen ny busstur planeras. Den närmaste busshå-
llplatsen ligger i närheten av Nissnikun koulu. Närskolornas 
beredskap att ta emot nya elever bör utredas, sannolikt mås-
te en plats för ett daghem reserveras på området.

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension

Projektet ligger delvis på kommunägda marker. Fastän pro-
jektet inte är näringslivspolitiskt, har det då det fullföljs tack 
vare det ökande invånarantalet en positiv inverkan på mång-
sidigare tjänster i Masaby centrum. Det fi nns ett tiotal arbet-
splatser på området. Om ett daghem och nya företagstomter 
byggs på området, ökar antalet arbetsplatser på området.

Projektets rekreationsmässiga och   
icke-materiella värdens dimension

Naturvärdena har utretts; genom området löper bl.a. en 
ekologisk förbindelse. I övrigt ligger tyngdpunkten i plane-
ringen på högklassigt genomförande av området, också de 
skyddade byggnaderna bevaras.

Bedömning av projektets betydelse
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