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Kannelmäki
Kehärata

Omistus ja hallinta: Kaupunkiliikenne Oy

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 659 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Kannelmäen aseman kunto on huono ja yleisilme 
ränsistynyt sekä kulunut.

• Lyhyelle aikavälille on esitetty useita vähäisiä ja 
suuria korjaustarpeita liittyen aseman laitureihin, 
varusteisiin, rakenteisiin, tasonvaihtorakenteisiin ja 
-laitteisiin, liityntäpysäköintiin ja opastukseen sekä 
esteettömyyteen.

Kuva 1. Kannelmäen aseman reunalaiturit 1 ja 2. 2



Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Helsingissä keskellä 
asuin-, palvelu- ja liiketoiminta-
aluetta.

• Asema on yleisilmeeltään epäsiisti ja 
kuluneen oloinen.

• Asema on huonossa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemalla ei ole kaupallista palvelua, 
mutta reunalaiturin 1 vieressä toimii 
pizzeria ja kirpputori. Ylikulun kautta 
on reittiyhteys Kanneltalolle.

• Asema on epäviihtyisä ja matkustajien 
turvallisuus on heikkoa matalan suoja-
aidan ja puutteellisen vaara-alueen 
takia.

Kuva 2. Kannelmäen 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 1/4

• Laiturit
• Pintamateriaali on asfalttia.
• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.
• Vaara-alue ei erotu laitureiden reunalla.

• Keltainen varoitusviiva on alueittain kulunut täysin pois.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatoksien katot ovat uusittu.

• Rakenteet ovat kuluneet.
• Penkit ovat kohtalaisessa kunnossa.

• Muut rakenteet
• Laitureita ympäröivät ja ylikäytävässä olevat rakenteet huonossa kunnossa 

sekä kuluneet.
• Raiteiden välissä oleva suoja-aita on matala.

• Mahdollistaa raiteiden yli hyppimisen.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 3. Kannelmäen aseman laitureiden ja raiteiden välissä oleva suoja-aita on matala, mikä mahdollistaa raiteiden yli hyppimisen. 
Taustalla näkyy reunalaiturin 2 kuluneet rakenteet.

Kuva 4. Kannelmäen aseman reunalaiturin 1 pintamateriaali asfalttia. Vaara-alue 
merkitty varoitusmerkinnällä, jota ei erota kunnolla.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 5. Kannelmäen aseman reunalaiturin 1 reunassa 
olevat laiturikatoksen rakenteet ovat kuluneet ja huonossa 
kunnossa.

Kuva 6. Kannelmäen aseman reunalaiturilla 1 oleva penkki 
on kulunut ja kohtalaisessa kunnossa.

Kuva 7. Kannelmäen aseman laiturikatoksen uusittu katto.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 4/4

Kuva 8. Kannelmäen aseman ylikulku on kulunut ja rakenteet huonossa kunnossa.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/5

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Osittain epäsiistit.
• Hissien edustat ja ympärillä olevat rakenteet ovat huonossa kunnossa ja kuluneet.

• Ylikulun portaissa värikkäiden maalausten kuluminen on aiheuttanut 
epäsiisteyttä.
• Portaiden käsijohteet ovat vain yhdessä tasossa ja varoitusalueet puuttuvat.

• Laitureiden länsipään ulkotilojen portaat ovat hyväkuntoiset ja siistit.

• Ylikulkuun johtava luiska on hyvässä kunnossa.
• Tuntoon perustuva varoitusmerkintä puuttuu yläpäästä.
• Ylikäytävän ja luiskan rajalla on varoituspuomit.

• Reunalaiturilta 2 lähtevä kevyen liikenteen väylä on hyvässä kunnossa.
• Tuntoon perustuva merkintä erottaa laiturin ja väylän.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/5

Kuva 9. Kannelmäen aseman ylikulussa olevien hissien edusta on kulunut ja rähjäinen. Osa rakenteista on 
huonossa kunnossa.

Kuva 10. Kannelmäen aseman hissit ovat 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta osittain 
epäsiistit.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/5

Kuva 11. Kannelmäen aseman ylikulun portaat ovat epäsiistit ja 
rakenteet huonossa kunnossa. Värikkäät maalaukset ovat kuluneet 
epäsiisteiksi.

Kuva 12. Aseman länsipään portaat ovat siistit ja hyvässä kunnossa.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 4/5

Kuva 13. Kanneltalolta aseman ylikulkuun johtava luiska on hyvässä kunnossa.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 5/5

Kuva 14. Kannelmäen aseman reunalaiturin 2 pohjoispäästä lähtevä kevyen liikenteen väylä on erotettu laiturista tuntoon perustuvalla merkinnällä.
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 56 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköintiä sijaitsee kattavasti eri puolilla asemaa eri 

saapumissuunnilla. Kapasiteetti on vähäinen. Paikat on sijoitettu niin, että 
kävely-yhteys laitureille on suora ilman kiertämistä.

• Pyöräpysäköinti on toteutettu runkolukittavilla leveillä kaaritelineillä, joiden 
lisäksi on muutamia rengastelineitä. Pysäköintiä on opastettu Helsingin 
seudun pyöräliikenteen brändin mukaisilla keltaisilla opasteilla.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 44 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä on runsaasti erityisesti lännessä radan alla, osa 

paikoista jää todella kauas. Kaustisentien varressa on kadunvarsipaikkoja.
• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Vaihtoyhteydet busseihin ovat Klaneettitiellä n. 140 metrin päässä 

Sitratorin toisella puolella. Lisäksi pysäkkejä on aseman länsipäässä ja 
Kaustisentiellä.

• Näköyhteys on heikko kumpaankin suuntaan läheisyydestä huolimatta, 
ei opastusta. Reunalaiturilta 1 ei ole tasonvaihtoja. Reunalaiturilta 2 
vaihtokävelyn reitillä on tasonvaihto ylikulun kautta, joka onnistuu 
portaita, hissillä tai luiskaa. Lännen suunnan pysäkille ei ole ajoratojen 
ylityksiä, idän suunnan pysäkille ylitys suojatietä. Reitillä ei ole 
säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 15. Pyörien liityntäpysäköinti Kannelmäen aseman 
länsipuolella (reunalaituri 2). Telinemallina on runkolukittava leveä 
kaariteline. Laiturille 1 kulku kuvan vasemmalta portaita kuvassa 
näkyvän radan ylikulun kautta.

Kuva 16. Autojen liityntäpysäköintialuetta on aseman 
pohjoispäässä radan alla ja vieressä.

Kuva 17. Bussipysäkit sijaitsevat Klaneettitiellä. Asema sijaitsee 
kuvaajan takana aukion toisella puolella. 
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Ylikulussa reunalaiturin 1 puoleisten hissien toinen hissiopaste on vääränlainen.
• Reunalaiturilta 1 ylikulkuun johtavien portaiden alapäässä ei ole ollenkaan opastusta.
• Opastus liityntäliikenteeseen on puutteellista. Yhteydet sijaitsevat lähellä, mutta niille 

on heikko näköyhteys.
• Liityntäpysäköinnin opastus laitureilla on puutteellista.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja ylikulussa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei kartoitettu.
• Aseman ympäristössä ei ole HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

• Lipunmyynti
• Molemmilla laitureilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatit.
• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/2

Kuva 18. Aseman ylikulussa laiturin 1 puoleisten hissien toinen 
hissiopaste vääränlainen. 

Kuva 19. Laiturilta 1 ylikulkuun johtavien portaiden alapäässä ei ollenkaan opastusta. 
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Turvallisuuden ja reittien nykytila

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta 
eri suunnasta ja laitureille kulku mahdollista kahdesta eri kohtaa
• Laitureiden keskeltä ja pohjoispäistä

• Laitureiden vaihto tapahtuu ylikäytävän kautta

• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kartoittamaan.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistiossa ei ole esitetty kunnossapidon toimenpiteitä, koska 
asema ei ole Väyläviraston hallinnoima.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä ei 
kiireellisyyttä ole arvioitu, koska asema ei ole Väyläviraston 
hallinnoima.

• Kaupunkiliikenne Oy hallinnoi Kannelmäen asemaa.
• Kaupunkiliikenteen talousarvioesityksessä 2023–2032 on esitetty aseman 

peruskorjausta vuosille 2023–2024.

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

150 paikalla vuosina 2021–2025.
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 640 paikkaa.

19



Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Katoksien uusiminen 380 000 €

Laiturien pintojen ja reunaelementtien uusiminen sekä esteettömän reitin lisäys 750 000 €

Laitureiden A-reunaelementtien uusiminen 480 000 €

Ylikulun ja siihen liittyvien rakenteiden sekä hissien uusiminen 400 000 €

Hissien uusiminen (4 kpl) 1 800 000 €

Portaiden uusiminen (2 kpl) 200 000 €

Penkkien uusiminen (3 kpl) 6 000 €

Liityntäliikenteen ja -pysäköinnin opastuksen parantaminen, Ylikulun ja portaiden puutteellisten 
opasteiden lisääminen

5 000 €

Raiteiden välissä olevan suoja-aidan uusiminen korkeammaksi 45 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 4 072 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 4 072 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 5 293 600 €
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