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Malmi
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 6 581 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Malmin aseman kunto on kauttaaltaan huono ja 
yleisilme erittäin epäsiisti. Malmilla tehdään paljon 
ilkivaltaa.

• Matkustajamäärä on erittäin suuri.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty paljon suuria 

korjaustarpeita liittyen laitureihin, 
esteettömyyteen, laiturivarusteisiin, 
tasonvaihtolaitteisiin, liityntäpysäköintiin ja 
opastukseen. Kuva 1. Malmin aseman välilaituri.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee pääradalla Malmin 
liikekeskuksessa. Maankäyttö aseman 
ympäristössä on tiivistä. 

• Asema on yleisilmeeltään erittäin epäsiisti 
ja asemalla tehdään runsaasti ilkivaltaa.

• Asema on huonossa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asema yhdistyy ylikulkutunnelin kautta 
kahteen kauppakeskukseen. Myös 
ylikulkutunnelissa on kaupallisia 
palveluita.

Kuva 2. Malmin 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 1/3

• Laiturit
• Pintamateriaali on kiveystä.
• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.
• Vaara-alue erottuu heikosti ja sen vaalea alue on tummentunut.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa

• Kulumisen merkkejä.

• Pysäkkikatokset ja niissä olevat penkit ovat huonossa kunnossa.
• Penkeissä ei ole selkä- ja käsinojia.

• Muut rakenteet
• Eteläpäädyn ylikulku ja sen joukkoterminaali ovat hyvässä kunnossa.
• Aseman keskellä kulkeva ylikulku, joka yhdistää aseman molemmin puolin olevat 

kauppakeskukset Malmin Novan ja Malmin torin, on osittain epäsiisti ja kohtalaisessa 
kunnossa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Malmin aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys. Kuva 4. Malmin aseman välilaiturin vaara-alue ei erotu selkeästi laiturin muusta 
pintamateriaalista.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 5. Malmin aseman pysäkkikatokset ovat huonossa kunnossa ja ne on töhritty. Penkit ovat 
kohtalaisessa kunnossa ilman käsinojia. Laiturin pinnalla näkyy pinttynyttä likaa.

Kuva 6. Malmin aseman laiturikatoksessa on 
havaittavissa kulumisen merkkejä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/5

• Hissit ovat rakenteellisesti kohtalaisessa kunnossa
• Maastokatselmuksen ajankohtana useassa hississä oli voimakas haju.
• Yhden hissin oven lasi oli rikottu.
• Epäsiistit ja töhritty.

• Asemalla on useanlaisia erikuntoisia portaita
• Portaat eteläpäädyn ylikulussa olevaan bussiterminaaliin ovat hyvässä 

kunnossa, mutta niissä on esteettömyyspuutteita: käsijohteita yhdessä 
tasossa ja puuttuvia tuntoon perustuvia varoitusalueita.

• Malmin Novan ja Malmintorin välisestä ylikulusta Malminkaarelle laskeutuva 
porrashuone on erittäin huonossa kunnossa. 
• Portaat ovat epäsiistit, töhritty ja lähes kaikki lasit porrashuoneessa ja sinne 

johtavista ovista on rikottu. 

• Liukuportaat eivät toimineet maastokatselmuksen ajankohtana.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/5

Kuvat 7 ja 8. Malmin aseman hissien sisäpuolet ovat töhrittyjä ja epäsiistit. Kuva 9. Malmin aseman keskellä olevan hissin oven lasi oli 
rikottu maastokatselmuksen ajankohtana.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/5

Kuvat 10 ja 11. Erityisen huonossa kunnossa on Malmin Novan ja Malmintorin välisestä ylikulusta Malminkaarelle laskeutuva porrashuone. Koko porrashuone oli 
töhritty ja lähes kaikki tilan lasipinnoista on rikottu. 

Kuva 12. Malmin aseman ylikulusta lähtevän 
porrashuoneen ovi oli rikki maastokatselmuksen 
ajankohtana.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 4/5

Kuva 13. Portaat Malmin aseman eteläpäädyssä välilaiturilta 
bussiterminaaliin ovat hyvässä kunnossa ja siistit. Käsijohteet ovat vain 
yhdessä tasossa.

Kuva 14. Aseman pohjoispäädyn liukuportaat olivat rikki 
maastokatselmuksen ajankohtana. 
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila

Kuva 15. Kuvassa on hyväkuntoiset teräsportaat autojen 
liityntäpysäköintialueelta ylikulkuun. 

Kuva 16. Portaat Malmin aseman eteläpäädyssä 
välilaiturilta bussiterminaaliin ovat hyvässä kunnossa. 
Esteettömyyden kannalta haasteellinen on portaiden 
kääntyminen ja liian lyhyt käsijohde. Käsijohteet ovat 
myös vain yhdessä tasossa. 

Kuva 17. Portaat välilaiturilta pohjoiseen 
ylikulkuun ovat hyväkuntoiset. Käsijohteet on vain 
yhdessä tasossa.  
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 124 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköinti sijaitsee bussiterminaalin yhteydessä, jonne valtaosasta 

suunnista on hyvät kulkuyhteydet. Kulku välilaiturille on portaita pitkin tai hissillä. 
Aseman pohjoisessa päässä on vain kauppakeskusten pyöräpaikat, jotka jäävät melko 
kauaksi asemasta.

• Pyörätelinemallina on runkolukittavat leveät kaaritelineet. Pysäköinti on katettu.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 177 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä on molemmilla puolilla asemaa. Osa pysäköinnistä sijaitsee 

säänsuojassa Malmin Novan pysäköintitalossa, josta pääsee kulkemaan sisäkautta 
asemalle.

• Pysäköintitalo on maksuton. Länsipuolen pysäköintialueella pysäköinti edellyttää 
joukkoliikennelippua ja on maksullista 1 € / 12 h.

• Asemalla on taksiasema. Sähköautojen lataus on viereisissä 
kauppakeskuksissa.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet bussilla ovat hajautuneet Malmin Novan yhteyteen ja 

bussiterminaaliin. Kulku näihin on aseman eri päistä.

• Etäisyys laitureilta pysäkeille vaihtelee n. 50–300 metrin välillä.

• Bussiterminaaliin radan päällä on selvästi helpompi kulkuyhteys. Tasonvaihto 
ylikulkuun on portaita tai hissillä. Osa reitistä on mahdollista taittaa 
säänsuojassa.  

• Ala-Malmin pysäkeille löytäminen voi olla hankalaa, vaikka reitti on opastettu 
laitureilta alkaen bussilaiturien numeroin. Vaihtokävely kulkee laitureilta 
portaita, liukuportaita tai hissillä ylikulkuun, josta pysäkeille kulku on  
kauppakeskuksen läpi. Mahdollinen reitti on myös ylikulusta alas 
Malminkaaren varteen ja kadun yli suojatietä. Osa reitistä on mahdollista 
taittaa säänsuojassa. Pohjoisessa ylikulussa on bussien aikataulunäytöt.  
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 18. Malmin aseman pyörien liityntäpysäköinti on radan 
päällä olevan bussiterminaalin yhteydessä. Telinemallina leveät 
runkolukittavat kaaritelineet.

Kuva 19. Autojen liityntäpysäköintikenttä sijaitsee radan 
länsipuolella. Kulku laitureille on portaiden ja ylikulun kautta.

Kuva 20. Bussiterminaali sijaitsee radan päällä. Kulku 
terminaaliin on junalaitureilta portaita tai hissillä. 
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Väyläviraston alueen staattinen opastus on hyvällä tasolla.
• Aseman opastusta on uusittu ja opastusta erityisesti lisätty liityntäliikenteeseen vuonna 

2020.
• Aseman keskellä olevan ylikulun molemmissa päissä kauppakeskusten tiloissa on vanhaa 

opastusta asemalle.
• Kauppakeskusten tiloissa opastus katkaa liityntäliikenteeseen.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla, ylikulussa ja bussiterminaalin 

luona.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Useita HSL:n bussiliikenteen näyttöjä on aseman ylikulussa ja bussiterminaalissa.

• Lipunmyynti
• Välilaiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Välilaiturilla on jonkin matkan päässä automaatista aikataulukaapissa HSL:n Näin käytät 

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

Kuva 21. Aseman pohjoisessa ylikulussa liityntäliikenteen opastusta sekä HSL:n
bussiliikenteen aikataulunäyttö.

Kuva 22. Välilaiturille on lisätty liityntäliikenteen opastusta aseman eri uloskäynneille vuonna 2020.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 23. Opastusta liityntäliikenteeseen välilaiturin eteläpäässä. Kuva 24. Opastus on vanhentunutta aseman pohjoispäässä olevien 
kauppakeskusten tiloissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri 
suunnasta ja laiturille kulku mahdollista kahdesta kohtaa
• Laiturin eteläpäätyyn ja keskiosaan ylikulkujen kautta
• Ei laituripolkuja.

• Laiturin eteläpäässä on osittainen esteetön reitti, joka on merkattu 
ohjaavalla raidalla.
• Esteettömän reitin merkintä ei jatku laiturialueelle eikä muualla asema-

alueella.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kartoittamaan.
• Asemasillan alla välilaiturilla oli valot päällä.

• Asemalla on epäsiistiä sekä paljon likaa ja töhryjä rakenteissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 25. Malmin aseman eteläpäädyssä on esteettömän reitin 
merkintä portaiden alapäästä hissille, joka johtaa 
joukkoliikenneterminaaliin aseman ylikulkusillalla.

Kuva 26. Esteettömän reitin merkintä jatkuu laiturin 
päättymisen jälkeen etelään päin 
joukkoliikenneterminaaliin johtavalle toiselle hissille.

Kuva 27. Malmin asemalla rakenteita oli rikottu 
maastokatselmuksen ajankohtana. 19



Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella katos, liukuportaat ja hissit laitureille huonossa kunnossa.
• Esitetään välilaiturin peruskorjausta (380 000 €), teräsrakenteisen laiturikatoksen peruskorjausta 

(770 000 €), 2 kpl hissin uusimista (240 000 €), 3 kpl portaiden peruskorjausta (30 000 €), 2 kpl 
liukuportaiden uusimista (470 000 €) kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €).

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

portaisiin, katoksen korjaus tai uusiminen.

• Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa ja toteutusohjelmassa 2021–2025 (Helsingin 
kaupunki) on tunnistettu Malmin pyöräpysäköinnin kehittämistarve.
• Kaupunkiliikenne (ent. HKL) on alustavasti suunnitellut kapasiteettia lisättävän 200 paikalla vuosina 

2021–2025. 
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 840 paikkaa. 

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

Lyhyt aikaväli
(2024-2027)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 915 000 €

Laiturikatoksen uusiminen 770 000 €

Laiturilla olevien pysäkkikatoksien uusiminen (3 kpl) 30 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (6 kpl) 12 000 €

Hissien korjaukset laiturin keskellä 240 000 €

Liukuportaiden korjaukset laiturin keskellä 470 000 €

Malminkaarelle johtavan porrashuoneen uusiminen 100 000 €

Kauppakeskusten hallinnoimien tilojen ja kaupungin alueen opastuksen parantaminen aseman ja 
bussipysäkkien välillä, erityisesti Ala-Malmin pysäkeille

10 000 €

Laiturin portaisiin käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon (3 portaat) 24 000 €

Portaisiin tuntoon perustuva varoitusalue yläpäähän (4 portaat) 4000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen aseman pohjoispäähän (100 kaarta) 100 000 €

Yleisen siisteyden parantaminen -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 2 675 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 2 675 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 3 477 500 € 21


