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Hankkeen yksityiskohtainen tavoiteasettelu tehdään 
suunnittelun käynnistyessä laadittujen kehityskuvien 
sekä Masalan osayleiskaavan ja vireillä olevan Kehä III:n 
tiesuunnitelman mukaisesti.

Hanke toteuttaa Masalan osayleiskaavan maankäyttöä 
ja se käsittää Masalanportin eritasoliittymä (Sundsber-
gintie ja Kehä III) sekä niihin liittyvät suojaviher- ja luon-
nonsuojelualueet. Masalan aseman välittömään lähei-
syyteen on määrä sijoittaa merkittävä määrä asumista 
sekä mahdollisesti vähäisesti liiketilaa sekä liityntäpy-
säköintiä.

Rantaradan itäpuolella maankäyttö suunnitellaan Ma-
salan osayleiskaavan ja Kehä III:n tiesuunnitelman 
mukaisesti kanssa niin, että Salmitie linjataan kohti 
pohjoista yritystoiminnan kortteliin 2043. Välittömästi 

juna-aseman läheisyyteen suunnitellaan liityntäpysä-
köintialueet ja asuinkerrostalojen kortteli, jonka maan-
tasokerrokseen voidaan sijoittaa liike- ja toimistotilaa. 
Niin ikään hankkeeseen kuuluu katuyhteyden mahdol-
listaminen Kehä III:n yli Suvimäen ja Majvikin alueille.

Keskeisin tavoite on mahdollistaa Kehä III:n tiesuun-
nitelman mukaiset toimenpiteet, jotta tiesuunnitelma 
liikennejärjestelyineen olisi hyväksyttävissä. Kunnalle 
ja alueen asukkaille on tärkeää, että Masalanportin eri-
tasoliittymä toteutetaan ja ajoneuvoliikenteen liiken-
neturvallisuus saadaan nostettua uudelle tasolle ver-
rattuna nykytilanteeseen.
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Muut erityiset perustelut tai huomioon 
otettavat asiat

Kehä III:n tiesuunnitelma koskien Masalanportin eritaso-
liittymää voidaan hyväksyä, kun aluetta koskeva asema-
kaava on lainvoimainen.
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Hankkeen strategisuus

Hanke on seudun ja kunnan strategioiden sekä valtakun-
nallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukainen. Se toteut-
taa Masalan osayleiskaavan maankäyttöä. 
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Hankkeen taloudellisuus

Hanke sijaitsee olemassa olevien kunnallisteknisten ver-
kostojen alueella, mutta niiden toteuttaminen edellyttää 
myös investointeja. Esimerkiksi uusi Masalanportin eri-
tasoliittymä Kehä III:lla on kustannuksiltaan merkittävä, 
vaikka sen toteuttamiseen osallistuu valtio. Läheisen ju-
na-aseman ja linja-autoliikenteen runkoverkon ansiosta 
alueen joukkoliikenteen palvelutason on hyvä.

Meluntorjuntatoimenpiteet vaikuttaa rakentamiskustan-
nuksiin. Ensisijaisesti melua torjutaan sijoittamalla raken-
nukset estämään melun kantautumista piha-alueille.
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Hankkeen maanomistajanäkökulma sekä 
elinkeino- ja ilmastopoliittinen ulottuvuus

Kunnalla ei ole alueella maanomistusta eikä hanke ole en-
sisijaisesti elinkeinopoliittinen, vaikka Masalanportin uusi 
eritasoliittymä parantaa Masalan keskustan vetovoimaa 
kaupan ja yritystoiminnan alueena. Liikenteen sujuvuuden 
parantamisen ansiosta eritasoliittymän toteuttaminen on 
ilmastopoliittisesti perusteltua.
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Hankkeen virkistyksellinen ja 
ei-aineellisten arvojen ulottuvuus

Hankkeen luontoselvitysten tarve selvitetään suunnittelun 
käynnistyessä. 
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