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Pitäjänmäki
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 1 020 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Pitäjänmäen aseman kunto on melko hyvä ja 
yleisilme siisti. 

• Matkustajamäärä on melko vähäinen
• Lyhyelle aikavälille on esitetty vähäisiä 

korjaustarpeita liittyen aseman varusteisiin, pyörien 
liityntäpysäköintiin ja opastukseen. 

• Suuremmat korjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 
ja pitkälle aikavälille liittyen laitureihin, 
laiturikatoksiin ja esteettömyyteen. Kuva 1. Pitäjänmäen aseman välilaituri.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee 
Pitäjänmäentie (tie 110) 
varressa lähellä Pitäjänmäen 
yritysaluetta.

• Asema on yleisilmeeltään 
siisti.

• Asema on melko hyvässä 
kunnossa rakenteellisesti.

• Asemalla ei ole palveluja.

Kuva 2. Pitäjänmäen 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

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä matkustajien odotusalueella ja laiturin itäpäässä 

asfalttia.
• Pinta on hyvässä kunnossa, hieman kulumisen jälkiä.

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

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on hyvässä kunnossa.

• Katossa on hieman kulumisen merkkejä.

• Pysäkkikatokset ovat kohtalaisessa kunnossa.
• Katselmuksen ajankohtana osa katoksista oli töhritty.

• Puiset penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ilman selkä- ja käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Pitäjänmäen aseman välilaituri 4 ja sen pintamateriaalina käytetty 
kiveys matkustajien odotusalueella.

Kuva 4. Pitäjänmäen aseman välilaiturin vaara-alueen reunalla on 
tuntoon perustuva merkintä
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 5. Pitäjänmäen aseman laiturikatos on hyvässä kunnossa, 
mutta katossa on kulumisen merkkejä

Kuva 6. Pitäjänmäen aseman pysäkkikatokset ovat 
kohtalaisessa kunnossa. Osassa oli töhryjä
maastokatselmuksen ajankohtana. Penkit olivat hyvässä 
kunnossa.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Hissi on rakenteellisesti hyvässä kunnossa ja siisti sisältä.

• Portaat ovat hyvässä kunnossa ja siistit.
• Käsijohteet ovat kahdella tasolla.

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

Kuva 7. Pitäjänmäen aseman länsipäädyn portaat ylikulkusillalle 
ovat hyvässä kunnossa ja siistit. Ei merkittäviä puutteita. Myös 
aseman itäpään portaat ovat vastaavasti hyvässä kunnossa.

Kuva 8. Pitäjänmäen aseman välilaiturin länsipäädyssä oleva 
hissi on hyvässä kunnossa.

Kuva 9. Hissi on siisti.
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 92 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköinti sijaitsee länsipäässä asema ylikulussa. Saavutettavuus on 

hyvä reitin varrella ja kulku välilaiturill on sujuva. Lisäksi aseman itäpäädyssä on 
katettu pyöräpysäköinti. Korsutien ja Kaupintien suunnalta ei ole pysäköintiä, vaan on 
kierrettävä muille paikoille.

• Telinemallit ovat vanhoja; ylikulussa on rengastelineet ja itäpään telineet ovat 
runkolukittavia vanhan mallisia telineitä. Pysäköintiä on opastettu osin Helsingin 
seudun pyöräliikenteen brändin mukaisilla keltaisilla opasteilla.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 78 autopaikkaa.
• Autojen pysäköintipaikat sijaitsevat aseman eteläpuolella ylikulun päässä, 

kävelymatka siltaa pitkin on melko pitkä.
• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema ja liikkumisesteisten autopaikka.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Liityntäyhteydet joukkoliikenteellä
• Bussipysäkit sijaitsevat aseman ylikulun kohdalla Pitäjänmäentiellä.

• Kävelyetäisyys on n. 150–250 metriä junien pysähtymispaikasta.

• Pysäkeille ei ole näköyhteyttä välilaiturilta, mutta reitti on opastettu. 
Välilaitureilta on tasonvaihto ylikulkuun portaita pitkin tai hissillä. 
Lännen suunnan pysäkille on ylitettävä ajorata kiertämällä 
liikennevalojen kautta. Vaihtokävelyllä ei ole säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 10. Pitäjänmäen aseman pyörien liityntäpysäköinti on 
aseman ylikulussa. Telinemallina rengastelineet. Kulku alas 
välilaiturille portaita pitkin kuvan oikealta puolelta.

Kuva 11. Autojen liityntäpysäköintialue kuvattuna aseman 
ylikulusta. Kulku sillan päädystä kuvassa näkyvän suojatien 
kohdalta.

Kuva 12. Pitäjänmäentien bussipysäkki idän suuntaan on hyvällä 
sijainnilla lähellä. Aseman ylikulku kuvaajan takana.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Hissin sijaintia on opastettu välilaiturilla erikseen, mutta se jää kuitenkin porrasrakenteen 

taakse. Hissin opastus on puutteellista.
• Opastus liityntäliikenteeseen on kaikkien uloskäyntien kautta sekä HSL:n lähialuekartassa.
• Ylikulussa on erillinen Väyläviraston opastuksesta poikkeava opastus liityntäpysäköintiin.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla, ali- ja ylikulussa.

• Ylikulun näyttö on asennettu liian korkealle.

• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• HSL:n bussiliikenteen näyttö on Pitäjänmäentien varressa olevalla pysäkillä.

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

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

Kuva 13. Välilaiturin hissi sijaitsee portaikon takana eikä sinne 
ole näköyhteyttä. Opastus hissille puutteellista.

Kuva 14. Aseman länsipään ylikulussa lisäopastusta liityntäpysäköintiin. Samalla seinustalla hissin yläpuolella oleva 
junaliikenteen aikataulunäyttö asennettu liian korkealle, sisältö ei ole saavutettavaa.
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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 itä- ja länsipäätyjen ali- ja ylikulkujen kautta.

• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

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

• Aseman siisteystaso on melko hyvä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 15. Valvontakameroita välilaiturilla laiturikatoksen päässä. Kuva 16. Valvontakamera Pitäjänmäentielle vievän portaikon yläpäässä.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella välilaituri ja odotuskatos hyvässä 
kunnossa. 
• Ei korjaustoimenpiteitä.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu vähäiseksi
• Penkkien uusiminen.

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

80 paikalla ja nykyisiä paikkoja uusittavan vuosina 2021–2025.  
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 260 paikkaa.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien pysäkkikatoksien uusiminen (3 kpl) 30 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (2 kpl) 6 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen ja uusiminen runkolukitustelineillä (90 kaarta) 90 000 €

Hissin opastuksen parantaminen laiturialueella. 5 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 131 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen ja esteettömän reitin lisäys 730 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 730 000 €

Pitkä aikaväli
(2035 ->)

Laiturikatoksen korjaus 380 000 €

Pitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 380 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 291 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 678 300 €
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