
Programmet för deltagande och bedömning för 
delgeneralplanen för Masaby godkändes i sam-
hällstekniska nämnden 21.11.2013 (§ 86) och förs-
tärker grönförbindelserna mellan centralskogen, 
Vitträsk och Esboviken.

Masaby ligger ca sju kilometer nordost om Kyrks-
lätts kommuncentrum och ca 25 kilometer väster 
om Helsingfors. Planeringsområdet är ca 13 km2 
och där bor ca 6200 invånare (år 2018). Den störs-
ta delen av planeringsområdet är i privat ägo men 
den mest betydande markägaren på området är 
ändå Kyrkslätts kommun. 

Målet med utvecklingsbilden som gällde Masa-
by och Bobäck och som blev färdig 2016 har som 
mål bl.a. att kraftigt förtäta markanvändningen i 
Masaby stationsområde, hämta mer tjänster och 
invånare till området och skapa en ny enhetlig 
rekreationsrutt till Esbovikens stränder.

Planeringsområdet har ett ypperligt läge längs 
kustbanan och Ring III. I områdets södra och mel-
lersta delar fi nns ett bra serviceutbud inom kol-
lektivtrafi ken genom närtåg och busslinjer längs 
Masabyvägen, men den norra delen stödjer sig på 
privatbilism. Markanvändningen planeras fören-
lig med områdesreserveringsplanen för Ring III 
och kustbanan.

Masaby centrum ligger i mitten av planerin-
gsområdet kring Masaby station. Den östra delen 
av planeringsområdet är till största delen byggd 
miljö och glesbygdsområde. Den västra delen är 
däremot endera glesbygdsområde, jord- och sko-
gsbruksområde eller område i naturligt tillstånd. 
De viktigaste rekreationsområdena är Centrals-
kogen, som sträcker sig till mitten av planerin-
gsområdet, sjön Vitträsk med sina stränder och 
Esbovikens strandzon och naturskyddsområden. 
På området ligger landskapligt betydande kultur-
miljöhelheter i Majvik och på Vitträsks strand. De 
viktigaste enskilda skyddsobjekten är Villa Hvit-
torp, som även är av nationell betydelse, och Sto-
ra Kustvägens historiska vägsträckning.

Syftet med planen är att harmonisera sam-
hällsstrukturen i Masaby, utveckla trafi karran-
gemangen på området särskilt i fråga om kol-
lektivtrafi ken och förbättra förutsättningarna 
för näringslivet på området. Harmoniseringen 
av samhällsstrukturen innefattar förutom förtä-
tandet av centrumområden också tryggandet av 
rekreationsrutter och ekologiska förbindelsebe-
hov. I utvecklingsbilden för markanvändningen 
i Kyrkslätts kommun 2040 är målet att utveckla 
Masaby till ett småstadsaktigt lokalcentrum i 
östra Kyrkslätt, vars invånarantal kan växa till 
12 000–15 000 invånare. 
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Situation för landsskapsplanen

Avgränsning för Masabys delgene-

Masabys delgeneralplan – projektkort för delgeneralplan – Kyrkslätt

Markanvändningen i området styrs av utvecklingsbildens 
mål i Masaby och Bobäck samt den kvalitets- och miljöplan 
som gäller Masaby aff ärscentrums område. 

I landskapsplanen fi nns en objektsbeteckning för centrum-
funktioner vid Masaby station, och i planen är centrumzonen 
anvisad som ett område som är avsett för tätortsfunktioner, 
som ska förtätas och genom vilket det fi nns en landskaps-
mässigt betydande grönförbindelse på norra, västra och 
östra sidan.

Beredningsmaterialet för Masaby var framlagt på hösten 
(ktn 26.10.2017, § 52), och responsen som har mottagits om 
det tas i beaktande i den fortsatta planeringen. I utkastske-
det uppgörs en utredning av planläggningsekonomi och en 
allmän plan för vattenförsörjningen i planområdet.

Planeringssituation


