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Projektet ligger norr om Masaby aff ärscentrum, invid 
Masabyvägen i närheten av Masalan koulu. Målet är 
att uppdatera detaljplanen till de delar som kvarteren
byggts och ändra dem till de delar som markanvänd-
ningen på området föråldrats eller det är motiverat att 
höja byggandets eff ektivitet från nuläget. 

Planändringen gäller tre kvarter med angränsande 
rekreationsområden. Syftet är att ändra de nuvarande 
företagstomterna i det nordligaste kvarteret till områ-
den för boende. I planändringen preciseras kvarterens 
gränser till Masabyvägen så att ombyggandet av vägen 
så att den motsvarar den ökande trafi kmängdens be-

hov kan genomföras. I det anhängiga delgeneralpla-
neprojektet för Masaby bekräftas den eftersträvade 
markanvändningen för området. 

Området stöder sig på Masaby aff ärscentrum och kom-
muncentrum. Masalan koulu och de fi nska och svenska 
daghemmen ligger i områdets omedelbara närhet. En 
privat aktör som erbjuder idrottstjänster (LähiTapiola 
areena) ligger söder om området. Avståndet till närser-
vicen i aff ärscentrumet och till tåghållplatsen är som 
längst ca 1,5 km. Planerat bostadsbyggande förstärker 
utvecklingen av Masaby aff ärscentrum. 
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Planeringssituation

Situation för landsskapsplanen

Kyrkslätts generalplan 2020 

Utdrag ur aktuella detaljplaner

Övriga särskilda motiveringar eller   
faktorer som ska tas i beaktande

I den anhängiga delgeneralplanen för Masaby bekräftas 
det eftersträvade användningsändamålet för området. 
Dessutom föreslås i den allmänna planen för Masabyvä-
gen och i kvalitets- och miljöplanen för Masaby detalje-
rade åtgärder för utveckling av området. Båda allmänna 
planerna fungerar som underlag för planeringen av mar-
kanvändningen i projektet.  

Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier 
samt de riksomfattande målen för användning av områ-
det och stärker utvecklingen av centrumområdet i Masa-
by. På området genomförs bostadsbyggande som bef-
rämjar genomförandet av kommunens MBT-avtal.

Projektets lönsamhet

Projektet ligger på en lättillgänglig plats på område med 
befi ntliga kommunaltekniska nät. Kompletterande byg-
gande av området fordrar inga särskilda åtgärder t.ex. 
i fråga om byggandet av gator. Servicenivån inom kol-
lektivtrafi ken är hyfsad/god på området. Masaby tåghå-
llplats ligger som kortast på ca 800 m avstånd och som 
längst på ca 1,5 km avstånd från området. De närmaste 
busshållplatserna ligger i områdets omedelbara närhet. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Tomter som ska planläggas för boende på kommunägd 
mark inbringar kommunen försäljnings- eller arrendein-
komster. Kommunen äger fastigheten i kvarter 2114. 
Projektet har inga näringslivspolitiska inverkningar i an-
nat fall än att användningsändamålet för de tre befi ntli-
ga företagstomterna ändras för boende. 

Projektets markägarsynvinkel och   
näringslivspolitiska dimension
Projektet äventyrar inga befi ntliga förbindelser. Mar-
kanvändningsbehoven för den skyddade byggnaden på 
rekreationsområdet som gränsar till kvarter 2214 uppda-
teras ändå så att byggnadens skyddsbeteckning bevaras.

Bedömning av projektets betydelse
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