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Leppävaara
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 4

Matkustajamäärä vuonna 2019: 7 677 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Leppävaaran aseman kunto on paikoin kulunut ja 
epäsiisti.

• Matkustajamäärä on erittäin suuri.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty kohtalaisia korjaustarpeita 

liittyen laitureiden korjaukseen, varusteisiin, 
tasonvaihtorakenteisiin ja -laitteisiin sekä opastukseen.

• Leppävaaran luokitusta korottaa vilkkaan aseman 
merkitys joukkoliikenteen solmukohtana. Kuva 1. Leppävaaran aseman reunalaituri 4. 
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Leppävaarassa Kehä I:n ja 
Turuntien risteyksessä.

• Asema on yleisilmeeltään paikoin epäsiisti, 
erityisesti asematunnelissa.

• Asema on paikoin kulunut rakenteellisesti.

• Aseman vieressä sijaitsee kauppakeskus 
Sello, jonne on suora pääsy aseman 
alikulusta. Sellossa ovat asemaa lähimmät 
palvelut.

• Asema on joukkoliikenteen merkittävä 
solmupiste ja asemalla pysähtyy myös 
kaukoliikenteen junia. Pikaraitotie 550:n 
liikennöinnin aloittaminen vuonna 2024 
tulee korostamaan Leppävaaran roolia 
joukkoliikenteen solmupisteenä entisestään.

Kuva 2. Leppävaaran 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 nykytila 1/3

• Laiturit
• Pintamateriaali on kiveystä matkustajien odotusalueella ja asfalttia laitureiden 

itä- ja länsipäissä.
• Laiturin pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Kaikkien laitureiden länsipäiden pinnoissa on epätasaisuutta pituus- ja 
vaakasuunnassa.

• Välilaiturin 2–3 keskellä on painumista.
• Leppävaaran asema-alueen ympärillä on tehty tiivistä kaupunkirakentamista, mikä on 

voinut vaikuttaa laitureiden pohjaolosuhteisiin.

• Reunalaiturin 1 päätyluiskan kohdalla oleva reunaelementti on osittain 
vajonnut.

• Vaara-alueiden kohdilla on huomattavaa pinnan kohoamista.
• Vaara-alueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä.

• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Kontrastiero vaara-alueen ja laiturin pinnan välillä on vähäinen.
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Laitureiden nykytila 2/3

Kuva 3. Leppävaaran aseman välilaituri 2–3 ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys matkustajien odotusalueella. Vaara-alueen reunalla näkyy 
tuntoon perustuva merkintä lohkotuista noppakivistä.
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Laitureiden nykytila 3/3

Kuva 4. Välilaiturilla 2–3 vaara-alue on korkeammalla kuin 
laiturin keskiosa. Laiturin keskellä on mahdollista painumista.

Kuva 5. Välilaiturilla 2–3 vaara-alueella on pituussuunnassa 
korkeuseroa.

Kuva 6. Reunalaiturin 1 länsipäässä on laiturielementti liikkunut.
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Laiturivarusteiden nykytila 1/2

• Laiturivarusteet
• Laiturikatoksien pilareiden kohdalla laiturin pinta on kohonnut.

• Laiturikatokset vuotavat sateella.

• Pysäkkikatoksia on kaikilla laitureilla muutama.
• Katoksissa on yksi penkki ilman selkä- ja käsinojia.

7



Laiturivarusteiden nykytila 2/2

Kuva 7. Leppävaaran aseman reunalaiturilla 1 on 
havaittavissa korkeuseroa laiturin pinnassa pylväiden 
ympärillä

Kuva 8. Leppävaaran aseman laitureilla on pysäkkikatoksessa, 
joissa on yksi penkki ilman käsi- ja selkänojia.

Kuva 9. Leppävaaran aseman reunalaiturilla 4 olevan 
laiturikatoksen saumoista vuotaa vettä sateella. 
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Alikulun hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Osittain epäsiistit ja töhritty.

• Kehä 1 ylikulkusillan hissit ovat rakenteellisesti kohtalaisessa 
kunnossa.
• Maastokatselmuksen ajankohtana reunalaiturin 1 hissikuilun laseja oli rikottu.

• Kyseessä on hissivaraus eikä hissi ole käytössä.
• Osittain epäsiistit ja töhritty.

• Reunalaiturille 1 on portaaton reitti kevyen liikenteen väylän kautta.
• Ei käsijohteita eikä tuntoon perustuvaa varoitusmerkintää luiskan ala- ja 

yläpäässä.
• Asfalttipinta on huonossa kunnossa.

• Alikulkun portaiden katokset vuotavat sateella.
• Muutoin portaat asemalla ovat hyväkuntoisia.
• Portaiden ala- ja yläpäissä on tuntoon perustuvat varoitusalueet.
• Käsijohteet on kahdella tasolla.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 10. Leppävaaran aseman reunalaiturin 4 ja 
välilaiturin 2–3 hissit alikulusta ovat 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta osittain 
epäsiistit.

Kuva 11. Reunalaiturin 1 Kehä I:n ylikulkusillalle johtavan 
hissivarauksen rakenteiden laseja oli rikottu 
maastokatselmuksen ajankohtana.

Kuva 12. Kehä I:n ylikulkusillan hissit ovat 
osittain epäsiistejä ja töhrittyjä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 13. Reunalaiturille 1 johtaa kevyen liikenteen väylä, joka ei 
vastaa luiskan esteettömiä vaatimuksia. Reitti on ainut 
portaaton reitti reunalaiturille 1.

Kuva 14. Pohjoisimmat reunalaiturin 1 portaat Kehä I:n bussipysäkeille ovat 
hyvässä kunnossa. Ritilä muodostaa kynnyksen. 

Kuva 15. Portaat alikulusta reunalaiturille 1 ovat hyvässä kunnossa 
ja siistit. Portaissa ei ole merkittäviä puutteita.  
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 712 pyöräpaikkaa.
• Polkupyörien liityntäpysäköinti on keskitetty aseman alikuluun, jossa on laadukkaat katetut 

pysäköintitilat, sekä laiturin 4 itäpäätyyn ja Alberganpromenadille. Saavutettavuus on hyvä eri 
saapumissuunnista, vaikkakin pohjoisen suunnasta tullessa pysäköinti on laitureiden jälkeen.

• Aseman alikulussa pyörätelineet ovat ketjulukitustelineitä sekä kaksikerrostelineitä. Ulkotiloissa on 
käytössä runkolukittavat leveät kaaritelineet. Myös ulkotilojen pysäköintipaikat ovat katoksen alla 
säänsuojassa. Pysäköinti on osin opastettu Helsingin seudun pyöräliikenteen brändin mukaisilla 
opasteilla. Aseman alikulussa on käytössä pyörän huoltopiste.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 940 autopaikkaa.
• Autojen rakenteellinen liityntäpysäköinti sijaitsee aseman alla kauppakeskus Sellon pysäköintihallissa 

ja pysäköintikenttä Turuntien ja radan välissä.
• Pysäköinti on maksutonta 10 h tai 24 h, hallissa pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja on 

maksullista 1 € arkisin klo 6–16.

• Asemalla on kaksi kaupunkipyöräasemaa, liikkumisesteisten autopaikka, saattoliikenteen 
jättöpaikka ja taksiasema.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet bussilla ovat hajautuneet usealle puolelle asemaa. Etäisyydet 

vaihtelevat 20–300 metrin välillä.
• Bussiterminaali sijaitsee Sellon ja aseman välissä; osa pysäkeistä on heti reunalaiturin 

4 vieressä erittäin läheisellä sijainnilla. Laitureilta on näköyhteys bussiterminaaliin. 
Välilaitureilta 1–3 kulku on aseman alikulun kautta portaita tai hissillä. Vaihtokävelyllä 
on säänsuoja laiturien puoleisille pysäkeille.

• Runkolinjojen pysäkkejä on radan ylittävällä Kehä I:llä ja Turuntien varressa. 
Erityisesti Kehä I:n varteen matka voi olla pitkä laitureita pitkin. Tasonvaihto Kehä I:n 
sillalle on portaita tai hissillä. Pysäkkiympäristö on epämiellyttävä kehätien varressa. 
Säänsuoja on Kehä I:n pysäkeille, ei Turuntien pysäkeille.

• Pysäkit on opastettu sijainnin (Kehä I, Turuntie) ja bussilaitureiden numeroiden avulla 
junalaitureilta. Aseman alikulussa on bussien aikataulunäyttö.

• Tuleva pikaraitiotie 550:n pysäkki on Alberganpromenadilla muihin 
joukkoliikenneyhteyksiin nähden eri paikassa; yhteys aseman alikulun kautta tai 
Leppävaaranaukion kautta ajoratojen ylitse. Pikaratikka 550 aloittaa liikennöinnin 
vuoden 2024 alussa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/3

Kuva 16. Leppävaaran aseman alikulussa on pyörien 
liityntäpysäköintiä kaksikerrostelineissä.

Kuva 17. Leppävaaran aseman eteläpuolella Alberganpromenadilla
on pyörien runkolukituskaaria. Kulku laitureille on luiskaa pitkin 
alikulun kautta kuvan vasemmalta kaiteen takaa tai reunalaiturille 
4 suoraan eteenpäin.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/3

Kuva 18. Leppävaaran aseman autojen liityntäpysäköintiä on 
Sellon pysäköintihallissa aseman alikulussa. Kulku onnistuu 
sateensuojassa alikulun kautta laitureille.

Kuva 19. Autojen liityntäpysäköintiä on myös Turuntien ja 
radan välissä. Laiturille 1 pääsy on suoraan, muille alikulun 
kautta. 15



Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 3/3

Kuva 20. Leppävaaran bussiterminaali sijaitsee 
reunalaiturin 4 vieressä. Osa pysäkeistä sijaitsee 
integroituna reunalaituriin ja osa on aukion toisella puolella 
Sellon seinustalla. 

Kuva 21. Turuntien varren pysäkille on kulku kevyen 
liikenteen väylää pitkin. Luiskan päällysteessä on vaurioita. 
Vasemmalla on portaat reunalaiturille 1. 

Kuva 22. Kehä I:llä radan ylittävällä sillalla on bussipysäkit 
molempiin suuntiin. Kulku pysäkille on oikealta portaita tai 
hissillä. 16



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla.
• Opastus on uusittu alikulun uusimisen yhteydessä.
• Hyvä opastus Kehä I:n, bussiterminaalin ja Turuntien liityntäliikenteeseen.
• Kaksi erilaista kohopistekarttaa laiturilla 4 ja alikulussa.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla, alikuluissa ja Kehä I:n pysäkeillä.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Kehä I:n, bussiterminaalin ja Turuntien pysäkeillä, alikulussa ja reunalaiturilla 4 on HSL:n

bussiliikenteen näytöt.

• Lipunmyynti
• Välilaiturilla 2–3 ja reunalaiturilla 4 on HSL:n lipunmyyntiautomaatti. Alikulussa 

reunalaiturin 1 päädyssä on HSL:n ja VR:n automaatit.
• Laitureilla on VR:n ohjejuliste lipun ostamiseen, ei sijaitse automaatin läheisyydessä. Ei 

HSL:n ohjejulistetta.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 23. Liityntäliikenteen opastusta Kehä I:n ja Turuntien 
suuntaan reunalaiturilla 4.

Kuva 24. Liityntäliikenteen opastusta aseman alikulun pohjoispäässä kohti Turuntien bussipysäkkejä.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 25. Kohokartta aseman ja Leppävaaran keskuksen ympäristöstä reunalaiturilla 4. Vastaavia karttoja 
sijoitettu myös muualle keskuksen ympäristöön.

Kuva 26. Kohokartta aseman alueesta alikulussa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/3

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laitureille kulku mahdollista 
useasta eri kohtaa
• Kulku mahdollista yli- ja alikäytävien kautta sekä reunalaitureille joukkoliikenteen 

vaihtoyhteyksiltä ja liityntäpysäköintialueelta
• Ei laituripolkuja.

• Asema-alueella on esteettömän reitin merkintä.
• Laitureilla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Matkustajien portaaton reitti laiturin päädyn luiskan kautta.

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

• Asemalla on epäsiistiä varsinkin alikulussa.
• Maastokatselmuksen ajankohtana hiekoitushiekkoja oli puhdistamatta.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/3

Kuva 27. Reunalaiturin 1 portaaton reitti on kevyen liikenteen väylää pitkin. Kuva 28. Leppävaaran aseman alikulussa on 
esteettömän reitin merkintä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 3/3

Kuva 29. Maastokatselmuksen ajankohtana aseman alikulussa oli 
runsaasti hiekoitushiekkaa.

Kuva 30. Aseman alikulun siisteystaso on huono.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laiturit huonossa kunnossa ja 
katokset hyvässä kunnossa.
• Esitetään 4 kpl laitureiden peruskorjaustoimenpiteitä 250 000 € / 

laituri). Ajankohdaksi esitetty 2024.

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

ja staattisen opastuksen parantaminen laiturilla 1.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laitureiden länsipään pinnan korjaus ja reunaelementtien korjaus 1 000 000 €

Penkkien lisäys kaikille laitureille (4 x 2 kpl) 16 000 €

Hissin / hissikuilun lasien korjaus reunalaiturilla 1 10 000 €

Käsijohteiden lisäys 32 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan ala- ja yläpäähän kiveyksestä 10 000 €

Opastus pikaraitiotie 550:n pysäkille 5 000 €

Reunalaiturilla 4 olevien odotuskatoksien vuotokohtien korjaus (kuntoarvion teettäminen) -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 273 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 273 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 654 900 €
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