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Huopalahti
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 4

Matkustajamäärä vuonna 2019: 5 356 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Huopalahden aseman kunto hyvä.
• Matkustajamäärä on erittäin suuri.
• Lyhyen aikavälin peruskorjaustarpeet ovat vähäisiä ja liittyvät 

aseman varusteisiin, tasonvaihtorakenteisiin ja 
liityntäpysäköintiin.

• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle aikavälille 
liittyen laitureiden korjaukseen ja esteettömyyteen.

• Huopalahden luokitusta korottaa vilkkaan aseman merkitys 
joukkoliikenteen solmukohtana. Kuva 1. Huopalahden aseman välilaituri 2.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Helsingissä 
Huopalahden asuinalueen keskellä.

• Asema on yleisilmeeltään siisti.

• Asema on hyvässä kunnossa 
rakenteellisesti.

• Aseman vieressä sijaitsee 
asemarakennus, jossa ei ole 
kaupallisia palveluita.

• Asema-alueella on kolme alikulkua, 
joista keskimmäinen on 
joukkoliikenteen käytössä.

• Pikaraitiotie 550:n liikennöinnin 
aloittaminen vuonna 2024 kohottaa 
Huopalahden roolia entisestään 
joukkoliikenteen solmupisteenä.

Kuva 2. Huopalahden 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 1/2

• Laiturit
• Pintamateriaali on pääosin asfalttia ja kiveystä matkustajien 

odotusalueella.
• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Välilaiturin 3-4 vaara-alueen leveys on noin 0,5 m.
• Ohiajavan junan nopeus on 80-120 km/h, joten leveys ei riitä.

• Vaatimus on vähintään 1 m, kun ohiajavan junan nopeus on 61-120 km/h.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatoksissa on kulumisen merkkejä.

• Pysäkkikatokset ovat kohtalaisessa kunnossa.

• Pysäkkikatoksissa olevissa penkeissä ei ole selkä- ja käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 2/2

Kuva 3. Huopalahden laiturin pintamateriaali kiveystä matkustajien 
odotusalueella. Varoitusalueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä, 
mutta alueen leveys on liian kapea välilaiturilla 3–4.

Kuva 4. Huopalahden asemalla olevat pysäkkikatokset ja 
penkit ovat kohtalaisessa kunnossa. Penkit eivät täytä 
esteettömyysvaatimuksia.

Kuva 5. Huopalahden asemalla laiturikatos on 
hyvässä kunnossa, vaikka siinä näkyy hieman 
kulumisen merkkejä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Maastokatselmuksen ajankohtana laseja oli rikottu.

• Portaat ovat rakenteellisesti hyväkuntoisia ja pääosin siistejä.
• Välilaiturin 3 ja 4 läntisissä portaissa on kuivatuskouru vaarallisesti 

lastenvaunuluiskan ja portaiden välissä. 
• Kourua ei ole erotettu käsijohteella.

• Käsijohteet ovat pääosin vain yhdessä tasossa ja asemarakennuksessa 
päättyvät osin jo ennen askelmien päättymistä.

• Portaiden ala- ja yläpään tuntoon perustuvia varoitusalueita puuttuu.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 6. Läntisen alikulun portaissa (välilaiturit 3 ja 4) 
kuivatuskouru on lastenvaunuluiskan ja portaiden välissä. 

Kuva 7. Huopalahden asemarakennuksen portaat ovat siistit ja 
hyväkuntoiset, mutta niissä on esteettömyyspuutteita: käsijohteet 
yhdessä tasossa ja puuttuvat varoitusalueet.

Kuva 8. Huopalahden aseman välilaiturin 3-4 
hissin ovi oli rikki maastokatselmuksen 
ajankohtana. 7



Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 132 pyöräpaikkaa.
• Pyöräpysäköinti on aseman alikuluissa helposti saavutettavissa kaikista 

saapumissuunnista. Pyörätelineet puuttuvat pohjoisimman alikulun yhteydestä. 
• Eliel Saarisen tien alikulussa säänsuojassa on ketjulukitustelineet, joita on tilaan 

nähden kovin vähän. Eteläisessä alikulussa on säänsuojassa uudet runkolukittavat 
leveät kaaritelineet. Pysäköintiä on opastettu Helsingin seudun pyöräliikenteen 
brändin mukaisilla opasteilla. 

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 63 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintialue sijaitsee aseman vierustalla pohjoispuolella, osa 

paikoista kadunvarsipaikkoja. 
• Pysäköinti on maksutonta 12h.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema ja liikkumisesteisten autopaikka.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussit ja tuleva pikaraitiotie 550 pysähtyvät Eliel Saarisen tien 

alikulussa aseman alla. 
• Pysäkkejä on myös kauempana Laajasuontiellä ja Isonnevantiellä.

• Kävelymatka alikulun pysäkeille on hyvin lyhyt. Kauemmille pysäkeille 
n. 250 metriä.

• Vaihtokävelyn reitillä on tasonvaihto alikulkuun portaita tai hissillä. 
Alikulku on vain joukkoliikenteen käytössä, eli muuta liikennemelua ei 
synny. Vaihtokävelyt onnistuvat ilman ajoratojen ylityksiä. Alikulussa 
tarvittaessa kadun puolta voi vaihtaa suojatietä pitkin kahdesta 
kohdasta. Alikulun pysäkeille kulku on säänsuojassa.

• Tuleva pikaraitiotie 550 aloittaa liikennöinnin vuoden 2024 alussa, ja 
korostaa Huopalahden merkitystä vaihtopaikkana.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 9. Katettu pyöräpysäköinti Huopalahden itäisessä alikulussa. 
Telinemallina on runkolukittava leveä kaariteline. Kulku ylös välilaitureille on 
kuvan oikeasta reunasta portaita. Asemalla oli joitakin rikkinäisiä pyöriä 
lojumassa.

Kuva 10. Katettu pyöräpysäköinti keskimmäisessä alikulussa 
(joukkoliikennetunneli). Telinemallina on ketjulukitusteline. Kulku ylös 
välilaitureille on kuvan ottajan kohdalta portaita. 10



Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 11. Autojen liityntäpysäköintialue sijaitsee aseman pohjoispuolella. Asema on 
kuvassa oikealla puolella. 

Kuva 12. Joukkoliikenteen pysäkki aseman alla alikulussa. Kulku 
välilaitureille vasemmalta portaita (hissit sijaitsevat tunnelin toisella 
puolella). Pikaraitiotie 550:n pysäkki sijaitsee bussipysäkin perässä. 11



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävä. 
• Välilaiturin 3-4 itäpään hissille huono näkyvyys, koska hissi sijaitsee porraskäytävän takaosassa 

erillisen oven takana. 
• Laiturien länsipäädyn uloskäynnillä on vain portaat, joita ei ole opastettu.
• Opastusta Eliel Saarisen tien liityntäliikenteeseen on puutteellista.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on runsaasti laitureilla ja alikuluissa. Laitureilta poistuttaessa Eliel 

Saarisen tien ja itäisen alikulun uloskäynneillä on erilliset näytöt, joista näkee koko aseman lähtevät 
junat. 

• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Elien Saarisen tien alikulussa on HSL:n bussiliikenteen näytöt molemmilla puolilla.

• Lipunmyynti
• Molemmilla välilaitureilla ja itäisen alikulun sisätiloissa on HSL:n lipunmyyntiautomaatit. Laiturin 

automaatti jää mainosnäytön taakse lännen suunnasta katsottuna.
• Laiturien automaattien läheisyydessä aikataulukaapissa on HSL:n Näin käytät joukkoliikennettä -

juliste, jossa ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 13. Laiturin 3–4 itäpäädyssä hissiyhteys on huonosti havaittavissa, koska se sijaitsee 
portaiden takaosassa erillisen oven takana.

Kuva 14. Aseman lähialuekartta läntisessä alikulussa 
sijaitsevassa aikataulukaapissa. Kartan havaittavuus on hyvä 
taustavalon ansiosta.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 15. Laiturilla 1–2 HSL:n lippuautomaatti jää mainosnäytön 
taakse piiloon. Automaatti sijaitsee katoksessa olevan opasteen 
kohdalla heti mainosnäytön takana.

Kuva 16. Ohjeistusta lipun ostamiseen HSL:n Näin käytät joukkoliikennettä -julisteessa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laitureille 
kulku mahdollista kolmesta eri kohtaa
• Laitureiden keskeltä sekä etelä- ja pohjoispäistä alikulkujen kautta
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei pystytty kartoittamaan. Valaisimet on uusittu.
• Sisätiloissa valaistus on päällä.

• Etenkin Eliel Saarisen tien alikulku erittäin epäsiisti, paljon lintujen 
jätöksiä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 17. Aseman sisätiloissa on hyvä valaistus. Kuva 18. Eliel Saarisen tien alikulku on erittäin epäsiistissä kunnossa, 
runsaasti lintujen jätöksiä.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laitureiden kunto kohtalainen ja katoksien 
kunto on hyvä.
• Esitetään kaikille 4 kpl laitureille peruskorjaustoimenpiteitä mm. vesieristyksen 

parantaminen (4 x 250 000 €) vuodelle 2024. Katoksille ei 
korjaustoimenpiteitä.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi 
• Laiturin pinnan korjaus.

• Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa ja toteutusohjelmassa 2021–
2025 (Helsingin kaupunki) on tunnistettu Huopalahden 
pyöräpysäköinnin kehittämistarve.
• Kaupunkiliikenne (ent. HKL) on alustavasti suunnitellut kapasiteettia lisättävän 

300 paikalla ja nykyisiä paikkoja uusittavan vuosina 2021–2025. 
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 470 paikkaa.  
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi
Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien pysäkkikatoksien uusiminen (3 x 2 kpl) 60 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (14 kpl) 28 000 €

Portaiden kuivatuskourun siirto portaiden keskeltä portaiden ja seinän väliin 30 000 €

Opastuksen parantaminen laiturialueelta Eliel Saarisen tielle viimeistään pikaraitiotie 550:n 
liikennöinnin alkaessa. Laiturialueella hissien ja portaiden parempi opastaminen.

20 000 €

Junalaitureille HSL:n bussilähtöjen (ja raitiotien) kokoojanäytöt 6 000 €

Portaiden käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon (4 portaat) 40 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän 7 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen ja lisääminen (160 telinettä) 160 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 351 000 €

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 1 480 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 480 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 831 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 2 380 300 €
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