
Liite 19 Masala



Masala
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 574 000 

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Masalan aseman kunto on pääosin hyvä ja yleisilme siisti.
• Matkustajamäärä on erittäin vähäinen.
• Merkittävä luokitusta nostava lyhyen aikavälin 

kehittämistarve on painuneen laiturin ja sortuneen 
reunaelementin korjaus. Muutoin kehittämistarpeet ovat 
vähäisiä liittyen varusteisiin ja opastukseen.

• Suuremmat peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle ja 
pitkälle aikavälille liittyen laitureihin, esteettömyyteen ja 
laiturikatoksiin. Kuva 1. Masalan aseman reunalaituri 2. 
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Kirkkonummen Masalassa
Kehä III:n länsipuolella. Aseman 
ympäristössä sijaitsee asutusta ja joitakin 
palveluja, mutta maankäyttö ei ole 
tiivistä.

• Asema on yleisilmeeltään siisti.

• Asema on pääosin hyvässä kunnossa 
rakenteellisesti lukuun ottamatta laiturin 1 
länsipään painumista.

• Asemalla ei ole palveluja.

Kuva 2. Masalan asemakartta. Helsingin seudun liikenne. HSL-alueen asemakartat saatavissa:   
https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 1/3

• Laituri
• Pintamateriaali on asfalttia.

• Laiturin pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Reunalaiturin 1 länsipäässä on huomattavaa painumista sivu- ja 
pituussuunnassa.

• Reunalaiturin 1 pinta on koholla sähköratapylväiden ympärillä.
• Vaara-alueen reunalla on huonosti erottuva tuntoon perustuva 

merkintä.
• Ei keltaista varoitusmerkintää.

• Laiturivarusteet
• Pysäkkikatokset ovat kohtalaisessa kunnossa.
• Penkit ovat huonossa kunnossa ilman selkä- ja käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Masalan aseman reunalaiturin 1 länsipään osa on painunut huomattavasti. Kuva 4. Masalan aseman reunalaiturin 1 länsipäässä olevat reunaelementit ovat 
kohonneet ja niiden alle on kerääntynyt raidesepeliä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 5. Masalan aseman reunalaiturilla 1 on laiturin pinta koholla 
sähköratapylväiden kohdalla. Pintamateriaali on asfalttia.

Kuva 6. Masalan aseman reunalaitureiden vaara-alueen 
reunalla on heikosti havaittava tuntoon perustuva 
merkintä. Pysäkkikatokset ovat kohtalaisessa kunnossa.

Kuva 7. Masalan aseman penkit ovat osittain rikki ja huonossa 
kunnossa ilman käsi- ja selkänojia.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Laitureille johtavat teräsportaat ovat identtisiä.

• Reunalaiturille 1 johtavien teräsportaiden yläpää on vääntynyt 
laiturin painumisen takia.

• Portaissa käsijohteet on vain yhdessä tasossa ja varoitusalueet 
vain portaiden yläpäissä. 

• Teräsportaiden rakenteita on töhritty jonkin verran.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 8. Reunalaiturille 1 johtavat portaat aseman eteläpäädyssä ovat 
yläosastaan pahoin vääntyneet laiturin painumisen vuoksi.   

Kuva 9. Aseman portaat ovat vastaavanlaisia teräsportaita. 
Portaiden rakenteita on töhritty jonkin verran ja käsijohteet ovat 
vain yhdessä tasossa. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 134 pyöräpaikkaa.
• Pyöräpysäköinti on useammassa paikassa molempien reunalaitureiden puolella. 

Sijainnit ovat hyvin saavutettavia kaikista suunnista saapuessa. Reunalaitureiden ja 
pyöräpaikkojen sijaintien vuoksi toiseen suuntaan mennessä pyörä jää 
saapumismatkan kannalta usein pitkän matkan päähän, vaikka tullessa sijainti olisi 
optimaalinen.

• Telinemallina on ketjulukitustelineet, joissa ei ole katosta.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 127 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä on aseman molemmin puolin heti laiturialueiden kupeessa, 

itäpuolella päällystämätön.
• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on taksiasema, saattoliikenteen pysähtymispaikka ja 
liikkumisesteisten autopaikka.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit sijaitsevat Masalantiellä n. 160–400 metrin päässä.

• Pysäkeille ei ole näköyhteyttä. Kävely-yhteys on vaikea hahmottaa 
kummastakin suunnasta. Reunalaiturilta 1 ei ole tasonvaihtoja 
ja reunalaiturilta 2 kulku on alikulun kautta luiskaa tai portaita. 
Junailijankujalla ajoradan ylitys on suojatien kautta, mutta rauhallinen 
katu houkuttelee ylittämään myös muusta kohtaa. Bussipysäkeille 
saakka johtaa kävelytie.

• Aseman edustalla lähempänä on bussipysäkki, jota käyttää 
junaliikennettä korvaava bussilinja (211X). Tälle pysäkille on 
näköyhteys reunalaitureilta.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 10. Pyörien liityntäpysäköintiä Masalan aseman länsipuolella 
(laituri 1). Telinemallina on ketjulukitustelineet.

Kuva 11. Autojen liityntäpysäköintialue aseman länsipuolella. Laiturit sijaitsevat kuvan taustalla.  
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Opastus Masalantien bussipysäkeille on puutteellista. Bussipysäkkien sijainnit 

ovat esitetty vain HSL:n lähialuekartassa.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi reunalaitureilla.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.

• Maastokatselmuksen ajankohtana laiturilla 2 ohiajavasta junasta ei tullut kuulutusta.

• Aseman läheisyydessä ei ole HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

• Lipunmyynti
• Reunalaiturilla 2 on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 12. Näkymä laiturilta 2 laiturille 1 sekä kulkureitille kohti bussipysäkkejä. Opastus busseille puuttuu. Kuva 13. Bussipysäkkien sijainnit esitetty aseman 
lähialuekartassa.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 14. Yleisnäkymä laitureiden 1 ja 2 opastuksesta. Kuva 15. HSL:n lippuautomaatti laiturilla 2.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laiturille kulku mahdollista 
useasta eri kohtaa
• Laitureiden itä- ja länsipäätyjen alikulkujen kautta sekä keskeltä 

liityntäpysäköintialueilta.
• Laitureiden vaihto tapahtuu alikulkujen kautta.

• Itäpään kautta pitkät reitit alikulkuun.

• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Kevyen liikenteen reitit reunalaitureille luiskia pitkin ovat pidemmät kuin 
portaita pitkin.
• Reunalaiturille 1 kulku itäpäästä on myös pitkä.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kartoittamaan.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 16, 17 ja 18. Masalan aseman reunalaitureille johtavat kevyen liikenteen reitit ovat pitkiä.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laiturit kohtalaisessa kunnossa.
• Esitetään 2 kpl laitureiden peruskorjaustoimenpiteitä 355 556 € 

/ laituri). Ajankohdaksi esitetty 2023.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu vähäiseksi
• Laiturin pinnan korjaus ja penkkien uusiminen.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturin 1 painuman ja reunaelementtien korjaus 30 000 €

Laiturin 1 länsipään portaiden kallistuman korjaus 30 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (2 x 3 kpl) 12 000 €

Opastus Masalantien bussipysäkeille 5 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 77 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 820 000 €

Pysäkkikatoksien uusiminen 60 000

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 880 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 957 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 244 100 €
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