
Liite 17 Malminkartano



Malminkartano
Kehärata

Omistus ja hallinta: Kaupunkiliikenne Oy

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 227 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Malminkartanon aseman kunto on kohtalainen ja 
yleisilmeessä epäsiisteyttä.

• Lyhyelle aikavälille on esitetty vähäisiä 
korjaustarpeita liittyen laiturivarusteisiin ja 
liityntäpysäköintiin.

• Suuremmat peruskorjaustarpeet keskittyvät 
keskipitkälle aikavälille liittyen laitureihin ja 
esteettömyyteen. Kuva 1. Malminkartanon aseman reunalaituri 1 ja 2.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee kehäradan läntisen osan 
varrella Malminkartanon Kartanonmetsän 
alittavassa tunnelissa. Sijainti tunnelissa 
poikkeaa selvästi muista kartoitetuista 
asemista. Aseman ympäristössä on 
pääosin asutusta.

• Aseman yleisilmeessä on epäsiisteyttä, 
joskin asematunnelissa sijaitseva taide on 
vähentänyt töhrimistä.

• Asema on kohtuullisessa kunnossa 
rakenteellisesti.  

• Asemalla ei ole palveluja, mutta niitä 
sijaitsee lähietäisyydellä tunnelin 
eteläpäässä (mm. kioski ja ruokakauppa).

Kuva 2. Malminkartanon 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 1/6

• Laituri
• Pintamateriaali on asfalttia.

• Laiturin pinta on kohtalaisessa kunnossa.
• Vaara-alueella ei ole tuntoon perustuvaa merkintää eikä keltaista 

varoitusviivaa.

• Laiturivarusteet
• Tunnelissa on penkkejä ilman selkä- ja käsinojia.

• Penkkejä on runsaasti.
• Tunnelin ulkopuolella on puiset penkit, jotka ovat osittain huonossa kunnossa.

• Penkit eivät ole sääsuojassa.

• Muut rakenteet
• Tunnelissa olevat suojarakenteet ovat hyvässä kunnossa.
• Tunnelissa on taidetta, joka estänyt rakenteiden töhrimistä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/6

Kuva 3. Malminkartanon aseman reunalaiturit 1 ja 3 pintamateriaalina käytetty asfaltti. Matkustajien odotusalue sijaitsee tunnelissa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/6

Kuva 4. Malminkartanon aseman tunnelin eteläpään suuaukko. Kuva 5. Malminkartanon aseman reunalaiturin vaara-
alueen on merkattu valkoisella massalla. 6



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/6

Kuva 6. Asematunnelissa olevat suojarakenteet ovat 
hyvässä kunnossa.

Kuva 7. Malminkartanon asematunnelissa on penkit ilman käsi- ja selkänojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 5/6

Kuva 8. Malminkartanon aseman eteläpäädyssä reunalaiturilla 2 on puisia penkkejä  osittain huonossa 
kunnossa. Penkit eivät ole sääsuojassa.

Kuva 9. Malminkartanon aseman eteläpäädyssä reunalaiturilla 1 on metallisia 
penkkejä ilman käsinojia. Penkit eivät ole sääsuojassa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 6/6

Kuva 10. Malminkartanon aseman tunnelissa on sen koko matkalta taidetta. Kuva 11. Malminkartanon aseman tunnelissa oleva taide on vähentänyt tunnelin rakenteiden töhrimistä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/4

• Reunalaitureille on useita luiskamaisia yhteyksiä, jotka ovat 
kevyen liikenteen väyliä.
• Käsijohteet ovat kahdella tasolla, mutta osassa luiskista ainoastaan 

toisella puolella luiskaa.

• Tuntoon perustuvat varoitusmerkinnät puuttuvat luiskien ala- ja 
yläpäistä.

• Asema-alueen portaat ovat hyväkuntoisia ja siistejä.
• Käsijohteet on kahdella tasolla.

• Portaiden ala- ja yläpäistä puuttuvat tuntoon perustuvat varoitusalueet.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/4

Kuva 12. Malminkartanon aseman reunalaiturille 2 johtaa aseman eteläpäässä kevyen liikenteen väylä. Kuva 13. Malminkartanon aseman reunalaiturille 1 johtaa aseman eteläpäässä kevyen liikenteen väylä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/4

Kuva 14. Malminkartanon aseman reunalaiturille 2 johtaa aseman pohjoispäässä kevyen liikenteen 
väylä aseman länsipuolen asutusalueelta.

Kuva 15. Malminkartanon aseman reunalaiturille 1 johtaa aseman pohjoispäässä kevyen liikenteen väylä aseman 
itäpuolen asutusalueelta.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 4/4

Kuvat 16, 17 ja 18. Malminkartanon aseman portaat ovat siistejä ja hyväkuntoisia. Käsijohteet ovat kahdella tasolla. Varoitusalueet puuttuvat portaiden ala- ja yläpäistä (osassa portaista kapea ritilä). Portaissa ei ole 
lastenvaunuluiskia, mutta kaikkien portaiden vieressä on luiskayhteys.  
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 72 pyöräpaikkaa.
• Polkupyörien liityntäpysäköinti sijaitsee kummassakin päässä asemaa. Sijainnit ovat 

hyvät kulkureittien varrella, mutta laatu on heikko. Pohjoispään pysäköinti jää pitkän 
kiertomatkan päähän joko asemalle tullessa tai poistuessa.  

• Aseman eteläpään pyöräpaikat ovat rengastelineitä ja pohjoispäässä 
ketjulukitustelineitä. Osa paikoista on säänsuojassa radan alla tai katoksessa. 
Katoksia ja rakenteita on töhritty. Paikkoja on melko vähän. Pohjoispäässäon opastus 
Helsingin seudun pyöräliikenteen brändin mukaisilla keltaisilla opasteilla.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 40 autopaikkaa.
• Henkilöautojen liityntäpysäköinti sijaitsee aseman eteläpäässä. 
• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema, taksiasema ja sähköauton latauspiste.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat Luutnantintiellä. Pysäkkejä käyttää 

yksi linja. Runkolinja kulkee Malminkartanontiellä 
tunneliaseman yläpuolella.

• Etäisyys Luutnantintielle on n. 250 metriä. Runkolinjapysäkeille on 
hyvin pitkä matka, n. 500 metriä.

• Luutnantien pysäkeille on näköyhteys tunnelista tullessa hetken 
kävelyn jälkeen. Tunnelista on opastus. Ajoradan ylitys on suojatietä 
pitkin pohjoisen suunnan pysäkiltä. Vaihtokävelyllä ei ole säänsuojaa. 
Runkolinjan pysäkeille on kierto Malminkartanonaukion ja asutuksen 
poikki.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 19. Malminkartanon aseman eteläpäässä pyörien 
liityntäpysäköinti on radan alla. Telinemallina on vanhat 
rengastelineet. Taustalla näkyy autojen liityntäpysäköintialue 
ja kaupunkipyöräasema.

Kuva 20. Aseman pohjoispäässä pyörien liityntäpysäköintipaikat sijaitsevat 
katoksessa. Telinemallina on ketjulukitustelineet. Katos on töhritty ja epäsiisti. 
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 21. Autojen liityntäpysäköintialue sijaitsee aseman eteläpäädyssä. Liityntäpysäköinnin edustalla on kaupunkipyöräasema. 
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla.

• Opastus liityntäliikenteeseen on eteläpään uloskäyntien kautta.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla.

• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.

• Aseman läheisyydessä ei ole HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

• Lipunmyynti
• Molemmilla reunalaitureilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.

• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 22. Liityntäliikenteen opastusta reunalaiturilla 1. Kuva 23. Lähialuekartta, jossa esitetty liityntäliikenteen ja 
liityntäpysäköinnin sijainnit aseman ympäristössä.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 24. Liityntäliikenteen, liityntäpysäköinnin sekä pyöräpysäköinnin opastusta aseman eteläpäässä. Kuva 25. HSL:n lippuautomaatti laiturilla 1.
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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 etelä- ja pohjoispäätyjen kautta
• Laitureiden vaihto tapahtuu alikulkujen kautta
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus ontehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei pystytty kokonaisuudessaan kartoittamaan.
• Asematunnelissa on valot päällä.

• Osa valoista oli pimeänä maastokatselmuksen ajankohtana.

• Asemalla oli maastokatselmuksen ajankohtana havaittavissa ilkivaltaa.
• Lähes kaikki Väyläviraston aikataulukaapit oli hajoitettu ja kaapit on poistettu kesän

aikana.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 26. Malminkartanon aseman tunnelissa oli osa valoista pois 
päältä maastokatselmuksen ajankohtana.

Kuva 27. Malminkartanon asemalla olevia aikataulukaappeja oli rikottu.
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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 Malminkartanon asemaa
• Kaupunkiliikenteen talousarvioesityksessä 2023–2032 on esitetty laiturialueen 

peruskorjausta vuosille 2023–2025.

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

198 paikalla ja nykyisiä paikkoja uusittavan vuosina 2021–2025.
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 470 paikkaa.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla (tunnelin sisällä ja ulkopuolella) olevien penkkien uusiminen (2 x 6 kpl) 24 000 €

Luiskiin tuntoon perustuvat varoitusalueet vähintään yläpäähän (4 luiskaa) 20 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen ja uusiminen runkolukitustelineillä (130 kaarta) 130 000 €

Portaisiin tuntoon perustuva varoitusalue yläpäähän (3 portaat) 3 000 €

Asematunnelin valaistuksen kunnon tarkistaminen (Kuntoarvion teettäminen) -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 177 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 860 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 860 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 037 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 348 100 €
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