
Liite 5 Ilmala



Ilmala
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 1 451 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Ilmalan aseman kunto hyvä.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty vähäisiä korjaustarpeita 

liittyen varusteisiin, tasonvaihtorakenteisiin ja 
liityntäpysäköintiin sekä opastukseen.

• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät 
keskipitkälle aikavälille aseman laitureihin korjaukseen 
ja esteettömyyteen.

Kuva 1. Ilmalan aseman välilaituri 3–4.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Helsingissä 
keskellä yritys- ja palvelualuetta 
sekä Ilmalan varikon välittömässä 
läheisyydessä. Aseman 
yläpuolella kulkee 
vilkasliikenteinen Hakamäentie.

• Asema on yleisilmeeltään siisti.

• Asema on hyvässä kunnossa rake
nteellisesti.

• Asemalla ei ole kaupallisia 
palveluita.

• Aseman merkitys kasvaa 
ympäröivän alueen kehittyessä.

Kuva 2. Ilmalan 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 matkustajien odotusalue 

kiveystä.
• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Vaara-alueen valkoiset laatat ovat tummentuneet.
• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Vaara-alueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatoksessa on kulumisen merkkejä.

• Pysäkkikatoksissa on kulumisen merkkejä.

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

Kuva 3. Ilmalan aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys 
matkustajien odotusalueella. Vaara-alueen reunalla näkyy tuntoon perustuva 
merkintä.

Kuva 4. Ilmalan asemalla sijaitsevat pysäkkikatokset ja 
niissä olevat penkit. Katoksissa on kulumisen merkkejä. 
Penkeistä puuttuu käsi- ja selkänojat eivätkä ne ole 
esteettömiä.

Kuva 5. Ilmalan aseman laiturikatos 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta siinä 
näkyy kulumisen merkkejä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa ja kohtuullisen 
siisti.
• Maastokatselmuksen ajankohtana Hakamäentielle nouseva hissi vinkui 

liikkuessa.

• Aseman eteläpuolella on ainoastaan porrasyhteys ylikulkuun.

• Välilaiturille johtavat portaat ovat siistejä ja hyväkuntoisia.

• Hakamäentielle johtava pohjoisin porrasyhteys on huonossa 
kunnossa.
• Askelmat haljenneet.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 6. Ilmalan asemalla oleva hissi on sisältä 
kohtuullisen siisti.

Kuva 7. Välilaiturilta Hakamäentielle johtava 
porrasyhteys on huonossa kunnossa.  

Kuva 8. Ilmalan aseman portaat ovat pääosin hyväkuntoisia ja 
siistejä. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Polkupyörien pysäköintikapasiteetti on vähäinen; Ilmalanrinteen

alikulussa on alle 10 kapeaa runkolukittavaa kaaritelinettä. Eteläpäässä 
ei ole lainkaan pyöräpysäköintiä (kaupunkipyöräasema löytyy).

• Asemalla ei ole autojen liityntäpysäköintiä.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema ja taksiasema.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet busseihin ovat hajautuneet aseman ylittävälle 

Hakamäentielle ja alittavalle Ilmalanrinteelle.
• Etäisyydet vaihtelevat hyvin lyhyestä pitkään. Erityisesti pohjoisen 

suuntaiselle Hakamäentien pysäkille matka on laituria ja 
huonokuntoisia portaita pitkin pitkä (n. 200 m) junien 
pysähtymispaikalta. 

• Erisuuntaisten tasonvaihtojen ja usein portaiden vuoksi reitit voivat olla 
vaikeasti hahmotettavia. Tasonvaihdot onnistuvat portaiden lisäksi 
hissillä. Esteetön reitti Hakamäentien pohjoisemmalle pysäkille on hyvin 
pitkä. Vaihtokävelyt onnistuvat ilman ajoratojen ylityksiä. Alikun
pysäkeille on koko matkalla säänsuoja. Hakamäentien pysäkit ovat 
hyvin meluisia.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 9. Katettu pyöräpysäköinti aseman alikulussa (Ilmalanrinne). Telinemallina on 
runkolukittava kapea kaariteline.

Kuva 10. Bussipysäkki Hakamäentiellä. Kulku pysäkille on kuvaajan 
takaa portaita tai hissillä alhaalta laiturilta. 10



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Aseman opastus on puutteellista.

• Erityisesti liityntäliikenteen ja kulkureittien opastus on puutteellista, aseman 
eri tasoja ja pysäkkien sijainteja on vaikea hahmottaa.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla, ali- ja ylikuluissa.

• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.

• Aseman ympäristössä ei ole HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

• Lipunmyynti
• Laiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.

• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/2

Kuva 11. Laiturilta on useita uloskäyntejä, jotka sijaitsevat monessa tasossa ja joita on haasteellista opastaa 
ymmärrettävästi. Etualalla olevia portaita pääsee aseman yli kulkevan Hakamäentien varteen ja taaempana näkyviä 
portaita aseman ali kulkevalle Ilmalanrinne-nimiselle kadulle. Lisäksi taaemman portaikon takana sijaitsee hissi, jolla 
pääsee kulkemaan näihin molempiin.

Kuva 12. HSL:n lipunmyyntiautomaatti laiturilla.
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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 yli- ja alikulkujen kautta

• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kartoittamaan.

• Keväällä 2021 tehdyllä asemakäynnillä on havaittu, että aseman 
pohjoispäässä Hakamäentien alapuolisella alueella on hyvin hämärää.
• Valaistus ei ole riittävä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 13. Ilmalan aseman valaistusta pimeän aikaan. Laiturin pohjoispäässä kuvan  oikeassa 
reunassa valaistuksen taso on heikko.

Kuva 14. Hakamäentieltä, laiturin pohjoispäästä on pitkä matka matkustajien 
odotusalueelle 
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laiturien kunto kohtuullinen ja 
katoksen kunto hyvä.
• Hakamäentielle johtavassa portaikossa paljon lohkeamia, sillan 

ränneistä valuu hulevedet laiturille, laiturilta puuttuu yksi hissiyhteys. 
Kustannusarvioksi esitetty molemmille laitureille 250 000 € (epäselvää 
mihin kustannukset kohdistuvat).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi
• Laiturin pinnan sivukaltevuuden korjaus, portaiden korjaus, penkkien 

uusiminen ja staattisen opastuksen parantaminen.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Portaiden korjaus Hakamäentien pohjoispuolelle 40 000 €

Penkkien uusiminen (8 kpl) 8 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen aseman eteläpäätyyn (10 telinettä) 10 000 €

Liityntäliikenteen opastuksen parantaminen 10 000 €

Laiturialueen valaistuksen riittävyyden arviointi (kuntoarvion teettäminen) -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 66 000 €

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)

Hissiyhteys eteläpään ylikäytävälle (selvityksen laatiminen) -

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 740 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 740 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 806 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 047 800 €
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