
Masalan asukasyhdistys ry:n asukasilta:    
 
 
AGENDA: 
 
Masalan Ekoälykylän taustaa, tarkoitus ja tavoitteet  Kari Savolainen 
 
Asemakaavan alustavia linjauksia   Hannele Cederström 
 
2017 tehdyn luontoselvityksen läpikäynti  Kari Savolainen 
 
Laajennetulle alueelle 2018 tehtävä luontoselvitys  Kari Savolainen 
 
Keskustelu ja asukkaiden näkemysten kuuntelu MAY 



 
”UUTTA AJATTELUA KIRKKONUMMELTA” 

 



Masalan Ekoälykylän sijainti keskustan tuntumassa 

1,6 km 
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Masalan Ekoälykylän arvot, periaatteet, keinot ja tavoitteet 

Arvot: 

VIIHTYVYYS 

YHTEISÖLLISYYS 

EDULLISUUS 

VASTUULLISUUS 

 

 

Periaate: 

TEKNOLOGIA 

VALJASTETAAN 

IHMISEN JA LUONNON 

HYVÄKSI 

 

Keinot: 

MILJOONAN EURON 

LAHJOITUS 

YHTEISÖLLE 

 

Tavoite: 

KYLÄ, JOTA TULLAAN 

KATSOMAAN 

KAUEMPAAKIN 

 



 

Periaate: 

TEKNOLOGIA 

VALJASTETAAN 

IHMISEN JA LUONNON 

HYVÄKSI 

 



 Hiilitaseen tarkastelun alueet: Asuminen ja liikkuminen, ravintoa lasketa (yksityinen valinta)  

 Yhteinen energiaratkaisu koko alueelle: Energia (sähkö ja lämpö) maasta, ilmasta ja 

auringosta sekä biokaasusta 

 Oma sähkön tuotanto: Aurinkopaneeleita tai aurinkokattoa 15-20.000 m2 

 Maalämpö: Lämpökenttä ja isot maalämpöpumput tai pienet talo- tai korttelikohtaiset 

maalämpöpumput 

 Lisäsähkön tuottaminen tarpeellista: Talven huippukulutuksen (sähkön oston) 

leikkaaminen selvitettävänä. Biokaasulla toimiva mikroturbiini, polttokenno tai generaattori. 

 Sähkön varastointi: Kylän yhteiset akut 

 Energiatehokkuuden parhaat ratkaisut käyttöön 

Tavoite: Masalan Ekoälykylä alueena hiilineutraaliksi  
    tai jopa -positiiviseksi 
       



 Robottiminisähköbussit: Kylän oma robottiminisähköbussi kulkemaan Masalan keskustaan 

‒ Toimii kuin horisontaalinen hissi! 

 Yhteisön omat sähköautot vuokrattavissa omaan käyttöön 

 Sähköpolkupyörät (myös tavalliset) varattavissa omiin lähimatkoihin 

 Sähköautojen latausmahdollisuus kaikkiin taloihin ja yhtiöihin 

 Suuri osa liikkumiseen tarvittavasta energiasta tuotetaan itse! 

 Ekoälykylä tukee Masalan keskustan kehittymistä ja palvelujen kysyntää  

Liikkuminen ja kuljetus 



Liikkuminen ekologisesti 

- Robottisähköminibussi – horisontaalinen hissi 

- Sähköautojen priorisointi 

- Voucher 1-2.000 euroa sähköauton hankintaa asunnon ostajalle? 

- 4 yhteiskäyttöautoa lahjoitusvaroin 

- Auton varaaminen päiväksi maksaa luokkaa 30 euroa 

- Kännykkäsovellus ”Kimppakyyti-Tinderi” työmatkoihin 

- Alhainen autotiheys – korkea sähköautojen osuus – vain 100 autoa kylässä 

- Sähköntarve: 15 kWh/100km x 15.000 km x 100 autoa = 225 MWh (vain!) 

- Liikkumiseen tarvittava sähkö tuotetaan itse! 

- Kesäaikana liikkumiseen tarvittava sähkö on täysin päästötöntä! 

- Talviaikaan sähkö tuotetaan biokaasulla, erittäin pienet päästöt 



 Yhteinen tila - kylätalo, joka olisi monipuolisessa käytössä  

‒ kerhotila, päiväkoti, kahvila, työtiloja, ostosten noutokomero, kierrätystila, talonmies... 

 Kylän yhteinen kokoontumispaikka – Piazza 

 Leikkipaikka, pelialue (lentopallo, petankki, mölkky, urheilu...) 

 Koirien huomioiminen tärkeitä monille ihmisille 

 Retkipaikka grillaukseen ja kokoontumiseen  

 Lenkkipolut, kävelyreitit, metsät puistoiksi 

 Bråtaträsketin entistämismahdollisuus selvitetään, kylän eräsauna, kosteikko linnulle?  

Keskeiset suunnittelun lähtökohdat 

Yhteisöllisyys – Viihtyvyys –Edullisuus - Vastuullisuus 



 Miljoonan Euron lahjoitus maanomistajalta yhteisölle 

‒ Edellyttää kaavoitusta ehdotetussa aikataulussa ja laajuudessa 

‒ Kylätalo  5-600 t€ 

‒ Robottibussit  200 t€ 

‒ Sähköautot 100 t€ 

‒ Ympäristö 100 t€ 

 Haetaan tukirahoitusta erilähteistä, tukea saatavissa eri tahoilta 

 Kaikkien asuntoyhtiöiden osallistuminen viedään kunkin taloyhtiön yhtiöjärjestykseen, 

pienellä yhteisömaksulla ylläpidetään ja kehitetään yhteisiä palveluita  

Miten tämä kaikki rahoitetaan? 

Yhteisöllisyys – Viihtyvyys –Edullisuus - Vastuullisuus 

Keinot: 

MILJOONAN EURON 

LAHJOITUS 

YHTEISÖLLE 

 



 Yhteisö tarvitsee syntyäkseen fyysisen tilan (myös sähköisen) 

 Piazza, kylätalo, pelialue, grillauspaikka, leikkikenttä, eräsauna tuovat yhteisön jäsenet 

yhteen vapaaehtoisuuden pohjalta 

 Syntyy mikrotason yhteisöjä, jotka tuovat parantavat viihtyvyyttä, synnyttävät kerhoja, 

yhdessä tekemistä ja verkottumista 

 Iltapäiväkerhot, lukupiirit, eri-ikäisten apu toisilleen, harrastuskerhot jne. 

 Yhteisö voi tukea senioreita, nuoria, erityisryhmiä, tavallisia jäseniä kodinhoidossa, 

eläinten hoidossa, loma-apuna, työmatkoissa, sosiaalisena verkostona, oppimisessa jne. 

 Nämä syntyvät palvelut voivat täydentää tai jopa korvata kunnan palveluja ja siten 

pienentää kunnan kuluja 

 Masalan keskustan palvelujen kehittyminen tärkeää! 

Ekoälykylän yhteisön toiminta ja vaikutukset 



Edulliset, terveelliset ja ekologiset talot 

- Talot tuotetaan tehtaissa - edullinen hinta 

- Talot tietenkin puusta 

- Perustukset valmismoduuleista 

- Betonia vältetään – rossipohja 

- Talot tuotetaan – ei rakenneta 

- Homeen ehkäisy 

- Passiivirakenne ei ehkä sovellu 

- Puun pienpolttoa vältetään 

- Aerosolipäästöjen paikallinen ehkäiseminen 

- Nokipölyn globaali vähentäminen 

- CO2-päästöjen pienentäminen 

- Kaasutakat 

- Sähkö- tai kaasusaunat 

- Kunnollinen ilmanvaihto 



 

Tavoite: 

EKOÄLYKYLÄ ON 

HIILINEUTRAALI TAI -

POSITIIVINEN JA LÄHES 

ENERGIAOMAVARAINEN 

 



Sähköä tuotetaan puoli vuotta auringosta- 2.400 MWh 

- Aurinkopaneelia yhteensä noin 

18.000 m2 

- 120 neliön talossa paneelia 60m2 

- Tuotto noin 8.000 kWh/vuosi 

- Kulutus 10.000 kWh/talo 

- Kylän kokonaistuotto 2.400 MWh 

- Kesällä ”liikaa” ja talvella liian 

vähän 

- Päivällä ”liikaa” ja yöllä liian vähän 

- Vuorokausitasaus akuin 

- Akku ei sovellu vuodenaikojen 

energiatarpeen tasaukseen 

- Talvella tarvitaan sähköä muualta  

 

 



Suomi on hyvä paikka tuottaa aurinkoenergiaa 

Suomen sään valoisa puoli: aurinkopaneeli tuottaa 
parhaiten kylmässä  Kuningaskuluttaja 



Kirkkonummi – Aurinkokunta! 

Kirkkonummi on Suomen paras paikka tuottaa aurinkoenergiaa 

Masalan Ekoälykylässä tulee olemaan 18.000 m2 aurinkopaneelia 

- Aurinkosähkön tuottoteho on 2700 kW! 

- Masalan Ekoälykylä tulee olemaan Suomen suurin aurinkosähkön tuottoyksikkö! 

www.finsolar.net/aurinkoenergia/aurinkoenergian-tilastot/  

http://www.finsolar.net/aurinkoenergia/aurinkoenergian-tilastot/
http://www.finsolar.net/aurinkoenergia/aurinkoenergian-tilastot/
http://www.finsolar.net/aurinkoenergia/aurinkoenergian-tilastot/


Sähkön ja lämmön tuottaminen biokaasulla 



Energiaa tuotetaan talvella* biokaasulla 

Biokaasu tuodaan Gasumin  

tuotantolaitokselta CNG-kontissa 

 

Biokaasu tuotettu biohajoavista  

jätteistä 

 

 

*Talvi – kun primäärituotanto auringosta ei riitä 



 Masalan sijainti lähes optimaalinen, rata, Kehä III, moottoritie, Espoon rajalle 3 km 

 Masalan keskustan kehittyminen 

 Masalassa on riittävästi kerrostaloasuntojen kaavoitettuja tontteja, myynti kuitenkin hidasta 

johtuen liian korkeasta hintatasosta, kaksi taloa rakenteilla, sijoittajien kiinnostus ratkaisee. 

 Masalan tasapainoinen kehittäminen puoltaa länsipuolen rakentamista 

 Ekoälykylä tulee olemaan esimerkki muille kunnille 

‒ Pienempi hiilijalanjälki kuin ”missään” muualla 

‒ Selvästi edullisempi asua ja elää kuin keskustoissa 

‒ Yhteisö, jota tullaan katsomaan kauempaakin 

‒ Kohtuullisesti tuottava hanke ja hyvä sijoitus sinne muuttaville 

Mahdollisuus Kirkkonummelle luoda uutta ja kehittyä 



 Masalan läntiset asuntoalueet Kirkkonummen sitovassa vuoden 2018 kaavoitusohjelmassa  

 Luontoselvitys tehty 2017 koskien myös kunnan aluetta, Pöyry 

 Luontoselvityksen laajennus 2018, Pöyry 

 Masalan osayleiskaavan esitys 2018 syksy 

 Kaavoitussopimus kunnan kanssa keväällä 2018  

 Asemakaavoituksen alustava suunnittelu aloitettu 

 Asemakaavoitus tehdään vuoden 2018 aikana ja nähtäville 2019  

 Avoin ja vuorovaikutteinen prosessi 

 Tavoite: Maanrakennustyöt käyntiin 2020 

Hankkeen aikataulu 



 

Suunnittelualue 





- 38.000 kerrosneliömetriä 

- Noin 1.000 asukasta 

- 250-300 asuntoa 

Maankäytön suunnitelma vuoden 1990 

kaavoitusaloitteessa… 



Masalan kehityskuva 2016 







http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005094882.html 

 

 

http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005094882.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005094882.html
http://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005094882.html


 
”UUTTA AJATTELUA KIRKKONUMMELTA” 

 

Masalan Ekoälykylä – 
kohtuuhintaisia ja monipuolisia 
asumisen ratkaisuja, joita voi 

monistaa 
 

Innodriver Oy 
Kari Savolainen 

Sepänkyläntie 165 
02430 Masala 
0400-440255 

 
kari.savolainen@innodriver.fi  

mailto:kari.savolainen@innodriver.fi

