
Liite 13 Käpylä



Käpylä
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 1 488 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Käpylän aseman kunto on kulunut ja yleisilme 
epäsiisti.

• Lyhyelle aikavälille on esitetty jonkin verran 
korjaustarpeita liittyen laiturivarusteisiin, 
tasonvaihtolaitteisiin ja -rakenteisiin, matkustajien 
turvallisuuteen ja opastukseen.

• Suuremmat peruskorjaustarpeet ovat kohtalaisia ja 
keskittyvät keskipitkälle aikavälille liittyen laitureihin ja 
esteettömyyteen. Kuva 1. Käpylän aseman reunalaituri 3. 
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee pääradalla Tuusulanväylän
alapuolella yritysalueella 
toimistorakennusten välissä.  

• Asema on yleisilmeeltään epäsiisti.

• Asema on kuluneessa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemalla ei ole palveluja. 

• Mahdollinen Tuusulanbulevardin
pikaratikka 2030-luvulla tulee 
korostamaan toteutuessaan aseman 
merkitystä joukkoliikenteen 
solmukohtana. Vielä epävarman hankkeen 
ei pidä rajoittaa tarpeellisten 
peruskorjausten toteuttamista, mutta se 
on hyvä huomioida niiden 
aikataulutuksessa.

Kuva 2. Käpylän asemakartta. Helsingin seudun liikenne. HSL-alueen asemakartat saatavissa:   
https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat

3

https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat


Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila

• Laiturit
• Pintamateriaali on kiveystä kaikilla laitureilla.
• Laiturien pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Osittain epätasaisuutta keskellä laituria.

• Vaara-alueelta puuttuu keltainen varoitusviiva ja tuntoon perustuva merkintä.
• Nykyinen merkintä ei ole riittävä.

• Reunalaiturilla 3 oleva suoja-aita on osittain vääntynyt.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatoksissa on kulumisen merkkejä.

• Ei riittävää sääsuojausta.

• Penkit ovat osittain kohtalaisessa tai huonossa kunnossa.
• Käsinojat puuttuvat.

• Muut rakenteet
• Pohjoisen ylikulun asemarakennus on huonossa kunnossa rakenteellisesti.

• Lattian betonipinta on vaurioitunut.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 1/4

Kuva 3. Käpylän aseman reunalaituri 4 ja sen pintamateriaalina käytetty kivetys. Vaara-alueen reunalla näkyy erilainen kiveys, joka ei ole 
riittävä tuntoon perustuvaksi merkinnäksi.

Kuva 4. Käpylän aseman reunalaiturilla 3 on laiturin 
pinnassa epätasaisuutta.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 5. Käpylän aseman reunalaiturin 3 reunassa oleva suoja-aita on osittain rikkoutunut. Kuva 6. Käpylän aseman reunalaitureiden vaara-alueiden valkoinen kiveys on tummennut ja riittävää 
tuntoon perustuvaa merkintää ei ole.

6



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 7. Käpylän aseman reunalaitureilla on laiturikatokset, joissa on kulumisen merkkejä. Katos ei suojaa säältä 
riittävän hyvin.

Kuva 8. Käpylän aseman laiturikatoksissa olevat penkit ovat kuluneet ja niiden ympäristö on töhritty. 
Penkeistä puuttuu käsinojat.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/4

Kuva 9. Pohjoisen ylikulun (Panuntie) asemarakennuksen lattian betonipinnassa on vaurioita. Rakennuksessa on myös 
muutoin rakenteissa kulumaa. 8



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

• Portaat ovat rakenteellisesti hyvässä tai kohtuullisessa 
kunnossa.
• Reunalaiturin 3 eteläpäädyn portaissa on käsijohde vain yhdessä 

tasossa ja lastenvaunuluiska puinen. Rakenteissa on kulumaa.

• Pohjoispäädyn portaat ovat hyväkuntoiset, mutta tuntoon perustuvat 
varoitusalueet puuttuvat portaiden yläpäästä. Käsijohteet ovat kahdella 
tasolla.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 10. Käpylän aseman hissien edustalla on ritilät 
laituritasoilla.

Kuva 11. Käpylän aseman hissit ovat 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

Kuva 12. Käpylän aseman reunalaiturilla 4 on loiva luiska hissille. 
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 13. Portaat Panuntien ylikulusta ovat hyväkuntoiset ja siistit. Kuva 14. Aseman eteläpäädyn portaat ovat kuluneemmat. Käsijohde on 
yhdessä tasossa ja lastenvaunuluiska on puinen. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 32 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköintiä on asemalle eri suunnista tullessa, sijainti radan ylikuluissa. 

Radan vierustaa pyöräteitä tullessa pyörä tulee kiertää viemään ylikulkujen 
pyöräpaikoille. Reittejä on opastettu Helsingin seudun pyöräliikenteen brändin 
mukaisilla opasteilla. Pysäköinnin kapasiteetti on riittämätöntä, mutta Panuntien 
sisäänkäynnille on tulossa lisää pyöräpysäköintiä vuoden 2022 aikana. 

• Pyörätelineet ovat leveitä runkolukittavia kaaritelineitä.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 23 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköinti sijaitsee aseman eteläpäässä Tuusulanväylän toisella 

puolella, kulku Tuusulanväylän alikulun kautta. 
• Pysäköinti on maksutonta 12 h. 

• Asemalla on kaupunkipyöräasema ja saattoliikenteen pysähtymispaikka.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet bussilla on hajautettu eri puolille asemaa, ei opasteita. Yksi 

pysäkkipari on radan ylittävällä Panuntiellä heti laitureilta tullessa 
ylikulkusillalle. Lisäksi pysäkit on Tuusulanväylän varressa ja sen rampilla. 

• Etäisyys on pysäkistä riippuen n. 50–250 metriä junan pysähtymispaikalta.
• Vaihtokävelyn tasonvaihto laitureilta ylikulkuun on portaita tai hissillä. 

Panuntien pysäkit sijaitsevat heti silmien edessä. Kauemmille pysäkeille kulku 
on ”kulman taakse”. Tuusulanväylän varren pysäkille kulku on väylän 
ramppien välistä, eli reitti on hankalasti hahmotettava ja ajokaistoja ylittäessä 
ohittavan liikenteen suunnan hahmottaminen voi olla vaikeaa. Ajoratojen 
ylitykset on suojatietä. Vaihtokävelyllä ei ole säänsuojaa.

• Mahdollinen tuleva Tuusulanväylän pikaraitiotie risteää Käpylässä 
junayhteyden kanssa, mikä korostaa tulevaisuudessa aseman merkitystä 
joukkoliikenteen vaihtopaikkana. Tuusulanväylän pikaratikan toteutus ajoittuu 
2030-luvun taitteeseen.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 15. Osa Käpylän aseman pyörien liityntäpysäköinnistä sijaistee ylikulun asemarakennuksessa. Tila on tällä hetkellä hyvin vajaalla 
käytöllä, mutta tilan pyöräpysäköintiä ollaan uusimassa. Kulku alas reunalaitureille on kuvan taustan portaiden tai hissin kautta.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 16. Kulkureitti Tuusulanväylän pysäkille (pysäkki on 
ympyröity kuvaan). Vasemmalla on ramppi Tuusulanväylältä
Panuntielle ja oikealla ramppi Panuntieltä Tuusulanväylälle.

Kuva 17. Bussipysäkki sijaitsee Panuntiellä radan ylikulussa. Kulku alas 
reunalaitureille on vasemman laidan rakennuksesta. Asemalle kuljetaan 
myös sähköpotkulaudoilla, sillä niitä oli aseman ympäristössä useita. 15



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on puutteellista.
• Liityntäliikenteen opastus on puutteellista. Opastusta ei tällä hetkellä laitureilla ole muuten kuin 

HSL:n lähialuekartassa.
• Eri uloskäyntien ja hissien opastus on puutteellista.
• Aseman näkyvyys katuverkon suunnasta on huono ja opastus on puutteellista.
• Reunalaiturin 3 aikataulukaappi sijaitsee seinässä, josta se on huonosti havaittavissa. Panuntien 

katutason aikataulukaapit sijaitsevat portaikon välitasanteella eivätkä siten ole saavutettavat hissien 
käyttäjille.

• Toimenpiteitä opastukseen on esitetty facelift-työssä.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja ylikulussa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Aseman edessä Panuntien bussipysäkeillä on bussiliikenteen patterinäytöt.

• Lipunmyynti
• Reunalaiturilla 4 on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä HSL:n ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 18. Opastusta reunalaiturilta 3 asemalta ulos. Opasteista 
puuttuu liityntäliikenteen opastus.

Kuva 19. Panuntien katutason aikataulukaapit sijaitsevat portaikon välitasanteella eivätkä siten ole saavutettavat hissien 
käyttäjille.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 20. Aseman sisäänkäynti Panuntien varressa. Sisäänkäynti ei ole riittävän havaittava ja opasteet näkyvät 
huonosti.

Kuva 21. Liityntäliikenteen opastusta esitetty asemalla ainoastaan 
lähialuekartassa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri 
suunnasta ja laitureille kulku mahdollista useasta eri kohtaa
• Molempien reunalaitureiden etelä- ja pohjoispäiden ylikulkujen kautta sekä 

reunalaiturille 4 keskeltä viereiseltä kevyen liikenteen väylältä
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

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

• Aseman rakenteissa on likaa ja töhryjä.

• Panuntien sillalta valuu laiturin pinnalle pilaria pitkin kondenssivettä, 
joka jäätyessään aiheuttaa matkustajille liukastumisriskin.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 22. Aseman hissi epäsiistissä kunnossa. Kuva 23. Aseman eteläisessä ylikulussa runsaasti töhryjä seinissä.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella portaat ja hissit laitureille huonossa kunnossa.
• Esitetään 2 kpl laitureiden peruskorjausta (140 000 € + 170 000 €), 4 kpl laiturikatoksen 

peruskorjausta (770 000 €), 2 kpl hissin peruskorjausta (490 000 €), 3 kpl portaiden 
peruskorjausta (30 000 €), kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä kiireellisyys arvioitu 
kohtalaiseksi 
• Laiturin pinnan korjaus, vaara-alueen korostaminen, portaiden korjaus ja käsijohteiden 

uusiminen, katoksen korjaus tai uusiminen, penkkien uusiminen ja staattisen opastuksen 
parantaminen.

• Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa ja toteutusohjelmassa 2021–2025 
(Helsingin kaupunki) on tunnistettu Käpylän pyöräpysäköinnin kehittämistarve.
• Kaupunkiliikenne (ent. HKL) on alustavasti suunnitellut kapasiteettia lisättävän 100 

paikalla vuosina 2021–2025.
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 230 paikkaa.  

• Asemanseutujen facelift-työssä kuvattu nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä 
Käpylän asemalle ennen laajempia peruskorjauksia.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi
Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien laiturikatoksien uusiminen 770 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (2 x 2 kpl) 8 000 €

Laiturilla 3 reunassa olevan suoja-aidan korjaus 5 000 €

Portaiden peruskorjaus (3 kpl) 90 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden yläpäähän 2 000 €

Suora porrasyhteys laiturilta 4 Tuusulanväylälle 15 000 €

Eteläpäädyn portaisiin käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon 8 000 €

Liityntäliikenteen, aseman ulos- ja sisäänkäyntien opastuksen kehittäminen sekä aikataulukaappien 
saavutettavuuden parantaminen

15 000 €

Selvitys Panuntieltä valuvan kondenssivesiongelman ratkaisemiseksi -

Selvitys asemarakennuksen ja sen lattian kunnosta -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 913 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 920 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 920 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 833 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 2 382 900 € 22


