
Liite 22 Oulunkylä



Oulunkylä
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 828 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Oulunkylän aseman kunto on kauttaaltaan huono ja 
yleisilme epäsiisti. 

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

korjaustarpeita liittyen laiturikatokseen, 
varusteisiin, tasonvaihtolaitteisiin, matkustajien 
turvallisuuteen, pyörien liityntäpysäköintiin ja 
opastukseen. 

• Keskipitkälle aikavälille on esitetty 
peruskorjaustarpeita liittyen laitureihin ja 
esteettömyyteen.

• Oulunkylän luokitusta korottaa aseman merkitys 
joukkoliikenteen solmukohtana. Kuva 1. Oulunkylän aseman välilaituri 4. 
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee keskellä 
asuinaluetta Oulunkylän ja 
Veräjämäen välissä.

• Asema on yleisilmeeltään 
epäsiisti.

• Asema on huonossa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemalla ei ole palveluja.

• Pikaraitiotie 550 aloittaa 
liikennöinnin vuonna 2024 
aseman vierestä.

Kuva 2. Oulunkylän 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 1/4

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä.

• Pinta on hyvässä kunnossa, hieman kulumisen jälkiä.

• Vaara-alueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä, jonka aistii heikosti.
• Tuntoon perustuva merkintä on samanvärinen kuin laiturin pinta ja sitä ei erota

kunnolla.

• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.

• Pilareiden pinta on huonossa kunnossa.

• Laiturikatos ei suojaa säältä hyvin.
• Pysäkkikatokset ovat osittain huonossa kunnossa ja kuluneet.
• Puiset penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ilman käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 3. Oulunkylän aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys. Kuva 4. Oulunkylän aseman välilaiturin vaara-alueen 
reunalla on tuntoon perustuva merkintä, jota ei 
erota.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 5. Oulunkylän aseman välilaiturin laiturikatos on epäsymmetrinen ja peittää välilaiturin 4 huonosti. Välilaiturin 3 odotusalue on huomattavasti 
suurempi kuin välilaiturin 4.

Kuva 6. Laiturikatos välilaiturin 3 puolella nousee 
reunasta korkealla ja ei tarjoa kunnollista 
sääsuojaa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/4

Kuva 7. Oulunkylän aseman pysäkkikatoksissa on kulumisen merkkejä. Puiset penkit ovat 
myös kuluneet ja niissä ei ole käsinojia.

Kuva 8. Laiturikatoksen pylväiden pinnat ovat erittäin 
kuluneet 7



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissi on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Hieman epäsiisteyttä ja töhryjä.

• Luiska on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Käsijohteet ovat yhdellä tasolla.
• Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan alapäästä puuttuu. Yläpäässä on 

ritilä.
• Ei lepotasanteita.
• Luiskassa ja sitä ympäröivissä rakenteissa on yleistä epäsiisteyttä, kuten 

töhryjä seinissä.

• Portaat ovat hyvässä kunnossa.
• Käsijohteet ovat vain yhdellä tasolla.
• Tuntoon perustuvia varoitusalueita puuttuu portaiden ala- ja yläpäistä
• Portaissa ja niitä ympäröivissä rakenteissa on yleistä epäsiisteyttä, kuten 

töhryjä seinissä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 9. Oulunkylän aseman välilaiturin eteläpäädyssä oleva luiska on hyvässä kunnossa.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 10. Oulunkylän aseman pohjoispään läntisemmistä portaista puuttuvat 
käsijohteet toisesta tasosta ja varoitusalueet. Rakenteita on töhritty.  

Kuva 11. Oulunkylän aseman pohjoispään välilaiturille johtavat 
portaat ovat hyvässä kunnossa. Käsijohteet ovat vain yhdessä 
tasossa ja alapäästä puuttuu varoitusalue.  

Kuva 12. Hissi on rakenteellisesti hyvässä 
kunnossa, mutta osittain epäsiisti.
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 64 pyöräpaikkaa.
• Pyörien pysäköintipaikat sijaitsevat aseman eri puolilla ja ovat hyvin saavutettavissa 

eri saapumissuunnista. Valtaosa kapasiteetista sijaitsee radan alikuluissa sujuvasti 
reitin varrella. 

• Telinemallina on pinta-asenteiset runkolukittavat leveät kaaritelineet. Asemalla on 
myös vanhoja rengastelineitä ja ketjulukitustelineitä. Alikuluissa olevat paikat ovat 
säänsuojassa. Pysäköintiä on opastettu Helsingin seudun pyöräliikenteen brändin 
mukaisilla keltaisilla opasteilla.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 133 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintialueet sijaitsevat aseman luoteiskulmassa lyhyen 

kävelymatkan päässä. Osa paikoista on kadunvarsipysäköintiä. 
• Pysäköinti on maksutonta.  

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

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit sijaitsevat kaukana asemalta Siltavoudintiellä ja 

Norrtäljentiellä.
• Etäisyys on n. 300–500 metriä.
• Välilaiturilta on tasonvaihto tunneliin portaita tai hissillä. Pysäkeille ei 

ole näköyhteyttä ja reitit ovat kiertäviä. Ajoratojen ylitykset ovat 
suojatietä pitkin. Vaihtokävelyllä ei ole säänsuojaa.

• Oulunkylän liityntäyhteydet muuhun joukkoliikenteeseen ovat 
muutostilassa, sillä maastokatselmuksen aikana pikaraitiotie 550:n 
työmaata oli sekä Maaherrantiellä että Norrtäljentiellä. Pikaraitiotien 
pysäkki on tulossa heti aseman itäpuolelle. Pikaratikka korostaa 
Oulunkylän merkitystä vaihtopaikkana. Pikaratikka 550 aloittaa 
liikennöinnin vuoden 2024 alussa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 13. Pyörien liityntäpysäköinti on säänsuojassa Oulunkylän 
aseman alikulussa. Telinemallina ovat pinta-asenteiset 
runkolukituskaaret. Kulku ylös välilaiturille alikulun portaita pitkin.

Kuva 14. Oulunkylän aseman autojen liityntäpysäköintialuetta. 
Pysäköintialuekohtainen ohjeistus on sijoitettu sisääntulon 
yhteyteen. 

Kuva 15. Pyörien liityntäpysäköinti aseman pohjoispuolella. 
Telinemallina ovat rengastelineet.   
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Eri uloskäyntien ja hissin opastus on puutteellista.
• Opastus liityntäliikenteeseen on pohjoispään alikulun kautta. Kulkureitit ja 

opastus on tällä hetkellä poikkeusreitillä pikaraitiotie 550:n työmaan takia.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja alikuluissa
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Pohjoisessa alikulussa on HSL:n bussiliikenteen näyttö.

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

Kuva 16. Liityntäliikenteen opastusta välilaiturilla. Kuva 17. Opastusta sekä junaliikenteen aikataulunäytöt aseman 
eteläisessä alikulussa. 15



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 18. Liityntäliikenteen opastusta, HSL:n bussiliikenteen ja 
junaliikenteen aikataulunäytöt aseman pohjoisessa alikulussa.

Kuva 19. Aseman lähialuekartta aikataulukaapissa.

16



Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laiturille kulku
mahdollista kahdesta kohtaa
• Laiturin etelä- ja pohjoispäätyjen alikulkujen kautta.
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kokonaisuudessaan kartoittamaan.
• Alikuluissa valot olivat päällä.

• Aseman siisteystaso on kohtalainen.
• Maastokatselmuksen ajankohtana alikuluissa oli hiekoitushiekkoja.
• Aseman pohjoispäässä länsipuolella olevassa portaikossa oli töhryjä ja 

valaisimia rikki.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 20. Oulunkylän aseman alikulussa oli valot päällä 
päiväsaikaan. Alikulussa oli jonkin verran lehtiä maassa.

Kuva 21. Aseman pohjoispäässä länsipuolella olevassa portaikossa 
oli töhryjä opasteessa ja seinissä ja valaisimia rikki.

18



Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella hissi laitureille hyvässä kunnossa.
• Esitetään välilaitureiden peruskorjausta (120 000 €), 1 kpl teräsrakenteisen laiturikatoksen 

peruskorjausta (380 000 €), 2 kpl portaiden peruskorjausta (20 000 €), 
kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €).

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

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

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

nykyisiä paikkoja uusittavan vuosina 2021–2025.
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 540 paikkaa.

• Asemanseutujen facelift-työssä kuvattu nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä Oulunkylän 
asemalle ennen laajempia peruskorjauksia. Esimerkki facelift-työn toimenpiteestä on 
aseman pyörien liityntäpysäköinnin kokonaisvaltainen suunnittelu.   
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi
Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturikatoksen uusiminen 380 000 €

Laiturilla olevien pysäkkikatoksien uusiminen (4 kpl) 40 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (8 kpl) 8 000 €

Käsijohteiden lisäys laiturin luiskaan 16 000 €

Tuntoon perustuvan varoitusalueen lisäys luiskan alapäähän kiveyksellä 5 000 €

Käsijohteiden lisäys portaissa kahteen tasoon (2 portaat) 16 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän (2 portaat) 4 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen runkolukittaviin Oulunkylän torin puoleisella pyörien 
liityntäpysäköintialueella (15 kaarta)

15 000 €

Opastuksen parantaminen kokonaisuudessaan pikaraitiotie 550:n liikennöinnin alkaessa. 10 000 €

Pyörien liityntäpysäköinnin kokonaisvaltainen suunnittelu aseman alueella -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 494 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen ja sivukaltevuuden korjaus sekä esteettömän reitin lisäys 730 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 730 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 224 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 591 200 € 20


