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Övriga särskilda motiveringar eller fakto-
rer som ska tas i beaktande

Första skedet av förbättringen av trafikarrangemangen 
på Masabyvägen (inkl. Smedsbyvägen och Sundsbergs-
vägens korsningsområden) har blivit färdigt. Kommunen 
måste dessutom främja beredskapen att bygga den plan-
skilda anslutningen för Ring III och Sundsbergsvägen, ef-
tersom okontrollerad tillväxt av Masabyområdet kan leda 
till bland annat problem med trafikfunktionen. 
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Projektets strategiska betydelse

Projektet följer regionens och kommunens strategier samt 
de riksomfattande målen för användning av området. I 
Nylands landskapsplan har området anvisats som bland 
annat reservområde för tätortsfunktioner. Om på området 
genomförs en betydande mängd bostadsbyggande, bef-
rämjar det genomförandet av kommunens MBT-mål. 
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Projektets lönsamhet

Fastän de kommunaltekniska näten ligger i närheten av 
området, innebär byggandet av området en stor kostnad. 
Fordonstrafiken leds till huvudleden (Smedsbyvägen) in-
nan byggandet av Masaby ringled som planeras i delgene-
ralplanen för Masaby. 

Servicenivån inom kollektivtrafiken på området är dålig 
och bussturerna betjänar inte det nya bostadsområdet 
innan den nya ringförbindelsen enligt delgeneralplanen 
för Masaby har byggts. Tåghållplatsen ligger på ett par ki-
lometers avstånd från området. Sundsbergsvägen är den 
närmaste busshållplatsen i riktningen mot kommuncent-
rum och Helsingfors. Närskolornas beredskap att ta emot 
nya elever bör utredas, sannolikt måste en plats för ett 
nytt daghem reserveras på området.
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Projektets markägarsynvinkel och närings-
livspolitiska dimension

Projektet ligger i huvudsak på kommunägda marker. Fas-
tän projektet inte är näringslivspolitiskt, har det då det 
fullföljs tack vare det ökande invånarantalet en positiv in-
verkan på mångsidigare tjänster i Masaby centrum. Bos-
tadstomterna som ska planläggas ger kommunen försälj-
nings- eller hyresintäkter.
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Projektets dimension i fråga om rekreation-
smässiga och icke-materiella värden

Naturvärdena utreds vid planläggningen. Det skyddande 
trädbeståndet vid Masagårds åkerfält ska bevaras och på 
så sätt kan man möjliggöra ett behagligt mikroklimat på 
det nya bostadsområdet.
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Projektet ligger i den västra delen av Masaby tätort. Pla-
neringsområdet som ska planläggas för småhusboende 
ligger norr om Blåbärsbrinkens detaljplaneprojekt och 
Hvittorpsvägen. På området finns småhusbyggnation 
av glesbygdskaraktär, men genom kompletterande 
byggande uppstår ett personligt nytt bostadsområde. 
Avståndet mellan Masaby centrum och tåghållplatsen 
är som mest ett par kilometer. Från området ska smi-
diga trafikförbindelser byggas till Masaby centrum, 
idrottsparken och näromgivningen. Projektet förstär-
ker utvecklingen av Masaby centrum. 

I markanvändningen bör man beakta målen för ord-
nandet av trafiken och kommunaltekniken på närområ-

det. Ordnandet av kollektivtrafik till området utreds 
i samarbete med HRT. Målet med detaljplaneringen 
av Blåbärsbrinken är att placera servicebyggnation i 
korsningsområdet mellan Smedsbyvägen och Hvittor-
psvägen. Dessutom iståndsätter man i samband med 
fullföljandet av detaljplanen för Blåbärsbrinken en del 
av Hvittorpsvägen till gata med gång- och cykelförbin-
delse.

Befintliga naturvärden inventeras i planläggningsske-
det. Målet är ett nytt bostadsområde med intressant 
miljö och högklassigt byggnadssätt som gränsar till 
Masagårds åkerområden. I den anhängiga delgene-
ralplanen för Masaby bekräftas den eftersträvade mar-
kanvändningen för projektet. 
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