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Mäkkylä
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 350 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Mäkkylän aseman kunto on hyvä ja yleisilme siisti.
• Matkustajamäärä on vähäinen.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty vähäisiä korjaustarpeita 

liittyen aseman varusteisiin, 
tasonvaihtolaitteisiin, matkustajien turvallisuuteen, 
pyörien liityntäpysäköintiin ja opastukseen.

• Suuremmat korjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle ja 
pitkälle aikavälille liittyen laitureihin, laiturikatoksiin ja 
esteettömyyteen.

Kuva 1. Mäkkylän aseman välilaituri.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Turuntien (tie 110) 
varressa Vermonrinteen yritysalueen ja 
Mäkkylän asuinalueen välissä.

• Aseman lähellä sijaitsee Vermon ravirata 
ja vuonna 2024 liikennöinnin aloittavan 
pikaraitiotie 550:n pysäkki

• Asema on yleisilmeeltään siisti.

• Asema on hyvässä kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemalla ei ole palveluja.

Kuva 2. 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

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä matkustajien odotusalueella ja asfalttia 

laiturin itäpäässä ennen luiskaa.
• Pinta on hyvässä kunnossa, hieman kulumisen jälkiä.

• Vaara-alueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä.
• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on hyvässä kunnossa.

• Puiset penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ilman käsinojia.
• Asemalla on myös metallisia penkkejä ilman käsi- ja selkänojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Mäkkylän aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys matkustajien odotusalueella. Vaara-alueen 
reunalla näkyy tuntoon perustuva merkintä lohkotuista noppakivistä.

Kuva 4. Mäkkylän aseman välilaiturinasfaltointi laiturin 
itäpäädyssä. 
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 5. Mäkkylän aseman laiturikatos on hyvässä kunnossa Kuva 6. Mäkkylän asemalla on puisia penkkejä ilman 
käsinojia. Penkit ovat osittain kuluneet.

Kuva 7. Mäkkylän asemalla on metallisia penkkejä 
ilman käsi- ja selkänojia
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissi on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

• Luiska on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Käsijohteet ovat yhdellä tasolla ja osittain rikkoutuneet.

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan ala- ja yläpäistä puuttuvat.

• Portaat ovat hyväkuntoiset ja siistit.
• Käsijohteet ovat kahdella tasolla.

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet ovat portaiden ala- ja yläpäässä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 8. Mäkkylän asema itäpäässä oleva luiska on hyvässä kunnossa. Kuva 9. Luiskan alapäässä on toinen käsijohde rikkinäinen.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 10. Mäkkylän aseman portaat ovat hyvässä kunnossa ja 
siistit. Käsijohde katkeaa portaikossa olevan oven kohdalla. 

Kuva 11. Mäkkylän aseman portaat ovat hyvässä kunnossa ja 
siistit. Ei merkittäviä puutteita.  

Kuva 12. Mäkkylän aseman hissi on hyvässä 
kunnossa ja siisti.
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 42 pyöräpaikkaa.
• Polkupyörille liityntäpysäköinti on aseman molemmissa päissä. Eteläpäässä 

pysäköintipaikkoja on aseman molemmin puolin. Pohjoispäässä järjestelyt ovat 
heikommat, sillä pyörille on varattu paikka, jossa ei ole telineitä. Sijainti on todella 
kalteva.

• Eteläpään telineet ovat runkolukittavia, eivätkä sijaitse katoksessa. Osa telineistä on 
vääntyneitä. Sijainti on kalteva, mutta telinemalli tukee siihen pysäköityä pyörää.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 42 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä sijaitsee aseman molemmissa päissä. Merkitty yleisiksi 

pysäköintialueiksi. Erityisesti pohjoispään pysäköintiin reitti on kiertävä.
• Pysäköinti on maksutonya 12 h.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema ja liikkumisesteisten autopaikka.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit sijaitsevat aseman vieressä Turuntiellä.

• Etäisyys on junien pysähtymispaikasta n. 200 metriä.

• Välilaiturilta on näköyhteys bussipysäkeille. Tasonvaihto välilaiturilta on 
alikulun kautta portaita tai hissillä, josta reitti pysäkille on ylämäkeä. 
Lännen suunnan pysäkille vaihtokävelyn reitillä on toinen alikulku 
Turuntien ali. Reiteillä ei ole ajoratojen ylityksiä eikä säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 13. Mäkkylän aseman eteläpään pyörien 
liityntäpysäköintipaikat ovat runkolukittavia. Vastaavaa 
telinemallia ei ollut muilla kartoitetuilla asemilla. 

Kuva 14. Pohjoispäädyn pyörien pysäköintipaikalla ei ole  
telineitä.

Kuva 15. Mäkkylän aseman idän suuntaiselle bussipysäkille 
kuljetaan vasemmalla olevaa kävely- ja pyörätietä pitkin. 
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Eri uloskäyntien sekä hissin opastus on puutteellista.
• Opastus liityntäliikenteeseen on länsipään alikulun kautta laituritasolla ja alikulussa. Opastusta on 

lisäksi HSL:n lähialuekartassa.
• Läntisen alikulun aikataulukaapit eivät ole saavutettavia, koska ne on asennettu seinään käsijohteen 

yläpuolelle liian korkealle.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja alikuluissa.

• Alikulkujen näytöt sijaitsevat pyörätien puolella (alikulussa eroteltu jalankulku- ja pyöräilyväylä), ei pääsyä näyttöjen 
lähelle katsomaan aikatauluja.

• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Aseman läheisyydessä ei ole HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

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

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

Kuva 16. Läntisen alikulun aikataulukaapit ei ole saavutettavia, 
koska asennettu seinään käsijohteen yläpuolelle liian korkealle.

Kuva 17. Opastusta liityntäliikenteeseen aseman länsipään alikulussa. Junien aikataulunäyttöä hankala mennä katsomaan 
lähempää koska sijaitsee melko korkealla ja sijaitsee pyöräilyväylän vieressä. 
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/3

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laiturille kulku mahdol
lista kahdesta kohtaa
• Laiturin itä- ja länsipäätyjen alikulkujen kautta.
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaisimet olivat päällä myös päivällä koko asemalla.
• Maastokatselmuksen jälkeen on selvitetty Väyläviraston kunnossapidolta, että 

valaistuksen korjaus on työn alla (5/2022).

• Aseman siisteystaso on pääosin hyvä.
• Maastokatselmuksen ajankohtana hiekoitushiekkoja oli alikuluissa ja kevyen 

liikenteen väylällä länsipäädyn liityntäpysäköintialueelta välilaiturille.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/3

Kuva 18. Mäkkylän aseman länsipään alikulussa oli maastokatselmuksen ajankohtana 
hiekoitushiekkaa.

Kuva 19. Mäkkylän aseman länsipäässä olevan 
pysäköintialueen reitti oli täynnä hiekoitushiekkaa 
maastokatselmuksen ajankohtana.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 3/3

Kuvat 20 ja 21. Mäkkylän aseman välilaiturilla oli valaisimet päällä laiturikatoksessa ja laiturin itäpäässä maastokatselmuksen ajankohtana.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laiturit ja odotuskatokset hyvässä 
kunnossa.
• Ei korjaustoimenpiteitä.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu vähäiseksi.
• Penkkien uusiminen ja staattisen opastuksen parantaminen.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien puupenkkien uusiminen (4 kpl) 8 000 €

Käsijohteiden uusiminen laiturin luiskaan 16 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan ala- ja yläpäihin kiveyksellä 10 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen aseman kaakkoispäähän (mahdollisesti sijainnin siirto 
nykyiseltä paikalta alikulkuun)

5 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen tai vääntyneiden vaihtaminen aseman 
lounaispäässä (25 kaarta)

25 000 €

Hissin ja uloskäyntien opastuksen parantaminen laiturialueella 5 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 69 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 755 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 755 000 €

Pitkä aikaväli
(2035 ->)

Laiturikatoksen korjaus 380 000 €

Pitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 380 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 204 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 565 200 €
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