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Pohjois-Haaga
Kehärata

Omistus ja hallinta: Kaupunkiliikenne Oy

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 1 731 000 

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Pohjois-Haagan aseman kunto on kauttaaltaan 
huono ja yleisilme epäsiisti. 

• Asemalle on esitetty paljon suuria korjaustarpeita 
liittyen laitureihin, laiturikatoksiin, esteettömyyteen, 
varusteisiin, matkustajien turvallisuuteen, 
tasonvaihtolaitteisiin, pyörien liityntäpysäköintiin ja 
opastukseen.

• Kaikki esitetyt korjaustarpeet on määritetty 
tehtäväksi lyhyellä aikavälillä. Kuva 1. Pohjois-Haagan aseman reunalaiturit 1 ja 2. 
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee keskellä tiivistä 
asuinaluetta Lassilan ja Pohjois-
Haagan välissä.

• Asema on yleisilmeeltään 
kulunut.

• Asema on huonossa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemarakennuksessa ja aseman 
välittömässä läheisyydessä 
sijaitsee kaupallisia palveluita. 
Lisäksi asemarakennuksessa on 
yleisö-WC:t.

Kuva 2. Pohjois-Haagan 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 1/5

• Laituri
• Pintamateriaali on asfalttia.

• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Vaara-alueen reunalla ei ole tuntoon perustuvaa merkintää eikä keltaista varoitusviivaa.
• Vaara-alue on merkattu valkoisella massalla.

• Vaara-alueen merkinnän leveys ei ole riittävä, kun valkoisen massan leveys on alle 0,5 m.
• Ohiajavan junan nopeus on 100 km/h, joten leveys ei riitä.

• Vaatimus on vähintään 1 m, kun ohiajavan junan nopeus on 61–120 km/h.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.

• Rakenteet ovat kuluneet.

• Katselmuksen ajankohtana laiturikatoksen kuivatusjärjestelmä oli rikki ja vuosi runsaasti vettä laiturille pilareiden 
kohdalta.

• Penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ilman selkä- ja käsinojia.

• Muut rakenteet
• Asemarakennuksen alikulku on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

• Raiteiden välissä oleva suoja-aita on matala
• Matkustajilla on mahdollisuus vaihtaa reunalaituria hyppimällä raiteiden ja suoja-aidan yli.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/5

Kuva 3. Pohjois-Haagan aseman reunalaituri 2 ja sen pintamateriaalina 
käytetty asfaltti.

Kuva 4. Pohjois-Haagan aseman reunalaitureilla on massalla tehty vaara-alueen 
merkintä, joka ei ole riittävän leveä eikä täytä esteettömyysvaatimuksia. 5



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/5

Kuva 5. Pohjois-Haagan aseman reunalaituri 1 ja siinä oleva katos. Kuva 6. Pohjois-Haagan aseman reunalaiturilla 2 oli 
hiekoitushiekkoja.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/5

Kuva 7. Pohjois-Haagan aseman laiturikatoksien 
viemärijärjestelmä oli maastokatselmuksen 
ajankohta rikki ja vuosi vettä laiturille.

Kuva 8. Pohjois-Haagan aseman reunalaiturilla oli 
maastokatselmuksen ajankohtana märkää 
hiekoitushiekkaa.

Kuva 9. Pohjois-Haagan aseman reunalaitureilla olevat 
penkit ovat kohtalaisessa kunnossa. 7



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 5/5

Kuva 10. Pohjois-Haagan aseman reunalaitureiden ja raiteiden 
välissä on matala suoja-aita.

Kuva 11. Pohjois-Haagan asemarakennus on siisti.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

• Reunalaitureiden pohjoispäästä lähtee kevyen liikenteen luiskat.
• Laiturin päädyn ja luiskan yläpään välistä puuttuu tuntoon perustuva 

varoitusalue.

• Portaat ovat sisätiloissa asemarakennuksessa.
• Portaat ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta niissä on pientä 

epäsiisteyttä ja kulumaa.

• Nelikulmaiset käsijohteet ovat yhdellä tasolla. 

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat portaiden ala- ja yläpäistä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 12. Pohjois-Haagan aseman hissit ovat hyvässä kunnossa. Kuva 13. Pohjois-Haagan aseman portaat sijaitsevat 
asemarakennuksessa sisätiloissa. Käsijohteet ovat vain yhdessä 
tasossa ja käsijohteet puuttuvat. Asemalla on kahdet 
vastaavanlaiset portaat. 10



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 14. Pohjois-Haagan aseman reunalaiturin 2 pohjoispäädystä 
puuttuu tuntoon perustuva varoitusalue ennen kevyen liikenteen 
väylän alkamista.

Kuva 15. Pohjois-Haagan aseman reunalaiturin 1 pohjoispäädystä 
puuttuu tuntoon perustuva varoitusalue ennen kevyen liikenteen 
väylän alkamista. 11



Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 37 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköinti sijaitsee asemarakennuksen edustalla asema alla ja 

asemarakennuksen seinustalla. Saavutettavuus on hyvä eri suunnilta tullessa ja 
paikat sijaitsevat sujuvasti reitin varrella.

• Telinemallina on runkolukittavat leveät kaaritelineet. Valtaosa paikoista sijaitsee 
säänsuojassa radan alla. Paikat on merkitty Helsingin seudun pyöräliikenteen 
mukaisilla keltaisilla opasteilla.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 83 autopaikkaa.
• Autojen pysäköinti sijaitsee aseman pohjoispuolella osin aseman alla. Yhteys 

asemarakennukseen on lyhyt ja helppo. Liityntäpysäköintialueen päällyste on paikoin 
huonossa kunnossa.

• Pysäköinti on maksutonta 12 h.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema, liikkumisesteisten autopaikka ja 
taksiasema.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Liityntäyhteydet joukkoliikenteellä
• Lähin bussipysäkki sijaitsee aseman edustalla näköyhteyden päässä 

asemalta tullessa. Osa linjoista pysähtyy Kaupintien pysäkeillä.

• Lähimmälle pysäkille on n. 50 metriä, Kaupintielle n. 150 metriä.

• Kaupintien pysäkeille on heikko näköyhteys reunalaitureilta. Matka on 
melko lyhyt, mutta suorimman reitin havaitseminen voi olla haastavaa. 
Reunalaitureilta tasonvaihto alas portaita pitkin tai hissillä. Ajoradan 
ylitys Kaupintien etelän suuntaiselle pysäkille on liikennevalo-ohjattua 
suojatietä. Vaihtokävelyllä ei ole säänsuojaa. Asemarakennuksessa on 
bussien aikataulunäytöt.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 16. Pohjois-Haagan pyörien liityntäpysäköinnistä 
valtaosa on asemarakennuksen edustalla aseman alla. 
Telinemallina ovat runkolukittavat leveät kaaritelineet.

Kuva 17. Autojen liityntäpysäköintialue on aseman 
pohjoispäädyssä aseman alla. Pysäköintialuekohtainen 
ohjeistus on sijoitettu sisäänajon yhteyteen.

Kuva 18. Kaupintien bussipysäkit kuvattuna asemarakennuksen 
kulmalta. Reitti pysäkeille voi olla hankala hahmottaa. Sujuvin ja 
portaaton reitti asemanpuoleiselle pysäkille kulkee 
oikeanpuoleisen tiilirakennuksen ja sen edustalla olevan kaiteen 
välistä. 

14



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Kummallakin reunalaiturilla on sisätiloissa aikataulukaapit asennettu liian korkealle. Ne 

eivät ole saavutettavat.
• Opastus on liityntäliikenteeseen asemarakennuksen kautta. Ulkotiloissa opastus 

on puutteellista, koska kaikille pysäkeille ei ole näköyhteyttä.
• Asemarakennuksen ollessa kiinni kulku reunalaitureille tapahtuu pohjoispään luiskien 

kautta. Tämän reitin opastus katuverkolla on puutteellista.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja asemarakennuksessa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä. Maastokatselmuksen ajankohtana tuli kuulutus ja se 

toimi hyvin reunalaitureilla sekä asemarakennuksessa.
• HSL:n bussiliikenteen näytöt ovat asemarakennuksessa.

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

Kuva 19. Sisätilan aikataulukaappi asennettu liian korkealle eikä ole siten saavutettava. Kuva 20. Asemarakennuksen ovessa oleva opaskartta, jossa esitetty kulkureitit reunalaitureille 
asemarakennuksen ollessa suljettuna.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 21. Opastusta raiteille ja junan eri kulkusuuntiin. Kuva 22. HSL:n lippuautomaatti asemarakennuksessa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laiturille kulku mahdollista 
monesta eri suunnasta.
• Laitureiden pohjoispäätyjen kevyen liikenteen luiskien, laitureiden keskellä olevan 

asemarakennuksen ja sen alikulun sekä reunalaiturin 2 eteläpäädyn puiston kautta.
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kokonaisuudessaan kartoittamaan.
• Asemarakennuksessa valaistus oli päällä.

• Aseman siisteystaso on kohtalainen.
• Katselmuksen ajankohtana laiturille oli levinnyt hiekoitushiekkoja ja 

asemarakennuksen sisällä oli rajattu työmaa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 23. Pohjois-Haagan aseman reunalaitureilla oli 
maastokatselmuksen ajankohtana runsaasti hiekoitushiekkaa 
matkustajien odotusalueella laiturikatoksien alla.

Kuva 24. Pohjois-Haagan asemarakennuksen sisällä oli työmaa.
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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 Pohjois-Haagan asemaa.
• Kaupunkiliikenteen talousarvioesityksessä 2023–2032 on esitetty asemalaiturin 

peruskorjausta vuosille 2022–2023 ja asemarakennuksen perusparannusta vuosille 
2028–2029.

• Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa ja toteutusohjelmassa 2021–2025 
(Helsingin kaupunki) on tunnistettu Pohjois-Haagan pyöräpysäköinnin 
kehittämistarve.
• Kaupunkiliikenne (ent. HKL) on alustavasti suunnitellut kapasiteettia lisättävän 80 

paikalla vuosina 2021–2025.
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 230 paikkaa.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturin pinnan korjaus ja esteettömän reitin lisäys 740 000 €

Laiturikatoksen korjaus / Laiturikatoksen kuivatusjärjestelmän korjaus (kuntoarvion teettäminen) 770 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (2 x 3 kpl) 12 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet laitureiden pohjoispäästä lähtevien luiskien alkuun kiveyksestä 10 000 €

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

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

Raiteiden välissä olevan suoja-aidan uusiminen korkeammaksi 45 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen runkolukitustelineillä (40 kaarta) 40 000 €

Opastuksen lisääminen kaupungin alueelle aseman ulkotiloihin kohti Kaupintien bussipysäkkiä ja 
asemalle johtavien kulkureittien opastuksen parantaminen katuverkolla kaupungin alueella

5 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 642 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 642 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 2 134 600 €
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