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Puistola
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 3 155 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Puistolan aseman kunto on melko huono ja 
yleisilme epäsiisti. 

• Matkustajamäärä on suuri
• Lyhyelle aikavälille on esitetty paljon suuria 

korjaustarpeita liittyen varusteisiin, 
tasonvaihtolaitteisiin, jalankulun ja pyöräilyn 
erotteluun, matkustajien turvallisuuteen, pyörien 
liityntäpysäköintiin ja opastukseen. 

• Keskipitkälle aikavälille on esitetty 
peruskorjaustarpeita liittyen laitureihin,  
laiturikatoksiin ja esteettömyyteen. Kuva 1. Puistolan aseman välilaituri.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee asuinalueen ja 
palvelukeskittymän keskellä 
Tapulikaupungin ja Puistolan 
välissä.

• Asema on melko huonossa 
kunnossa rakenteellisesti.
• Eteläpään alikulku on silmämääräisesti 

todettu olevan hyvässä kunnossa.

• Asema on yleisilmeeltään epäsiisti, 
runsaasti töhryjä ja likaisuutta 
asemarakennuksessa ja aseman 
ympäristössä.

• Asemarakennuksessa on 
kaupallisia palveluita.

Kuva 2. Puistolan 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 kohtalaisessa kunnossa.
• Pinnassa on havaittavissa epätasaisuutta.
• Katselmuksen ajankohtana pinnassa oli pinttynyttä likaa.

• Vaara-alueen reunalla on kapea tuntoon perustuvaa merkintä, jonka aistii heikosti.
• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.

• Rakenteen ovat kuluneet.

• Pysäkkikatokset ovat huonossa kunnossa ja niiden laseja oli rikottu tai irrotettu.
• Penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ilman käsinojia.

• Muut rakenteet
• Asemarakennus on osittain huonossa kunnossa.
• Eteläisen alikulun ilmettä on parannettu syksyllä 2022 maastokatselmusten jälkeen maalaamalla 

alikulun seinäpintoihin taideaihe.
• Maalaamisen yhteydessä todettu, että alikulun rakenteet vaikuttavat hyväkuntoisilta eikä niissä näyttänyt olevan 

kosteus- tai ruostevaurioita.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 3. Puistolan aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys. Kuva 4. Puistolan aseman välilaiturin vaara-alueen reunalla on 
tuntoon perustuva merkintä, jonka aistii heikosti. 5



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 5. Puistolan aseman välilaiturilla olevat pysäkkikatokset ovat huonossa ja niitä on töhritty sekä laseja rikottu. Laiturin 
pinnassa on pinttynyttä likaa. Puinen penkki on kohtalaisessa kunnossa ilman käsinojia.

Kuva 6. Puistolan aseman laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/4

Kuva 7. Puistolan aseman asemarakennuksen ulkopuolella on havaittavissa kulumisen merkkejä laituritasolla. 7



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/4

• Hissit ovat rakenteellisesti kohtalaisessa kunnossa.
• Katselmuksen aikana toinen hisseistä rikki.

• Eteläisen alikulun luiska on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Käsijohteet ovat yhdellä tasolla.
• Väylää käyttävät jalankulkijat ja pyöräilijät.

• Väylää ei ole eroteltu.

• Luiska ei johda laiturille.

• Portaat ovat hyvässä kunnossa, mutta töhryjen vuoksi epäsiistejä.
• Käsijohteet ovat osin vain yhdessä tasossa.
• Tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat portaiden ala- ja yläpäistä.
• Portaiden yleisilmettä on parannettu syksyllä 2022 maastokatselmusten 

jälkeen maalaamalla sen seinäpintoihin taideaihe.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/4

Kuva 8. Puistolan aseman hisseistä toinen oli epäkunnossa maastokatselmuksen ajankohtana. Kuva 9. Hissi on rakenteellisesti kohtalaisessa 
kunnossa.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/4

Kuva 10. Puistolan aseman eteläiseen alikulkuun johtaa luiskamainen väylä, jota käyttävät jalankulkijat ja pyöräilijät. 
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 4/4

Kuva 11. Puistolan aseman eteläpäädyn portaat välilaiturille ovat 
hyvässä kunnossa, mutta rakenteissa on töhryjä ja kulumaa. 
Varoitusalueet puuttuvat. 

Kuva 12. Puistolan aseman eteläpäädyn portaat 
Tapulikaupungintielle ovat hyvässä kunnossa, mutta seinissä on 
runsaasti töhryjä.  11



Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 338 pyöräpaikkaa.
• Polkupyörien pysäköintipaikat sijaitsevat joka puolella asemaa eri puolilta saapuville. 

Sijainnit ovat kulkureittien varrella aseman alikuluissa ja radan vierustalla.
• Lähes kaikki paikat ovat runkolukittavia leveitä kaaritelineitä (pohjoispäädyssä yksi 

rengastelinekokonaisuus). Valtaosa paikoista on katettu joko katoksilla tai sijaitsevat 
alikulussa säänsuojassa. Puistolantanhuan puolen pyöräpaikat ovat päällystämättä. 
Pysäköintiä on opastettu Helsingin seudun pyöräliikenteen brändin mukaisilla 
keltaisilla opasteilla.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 201 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä on usealla puolella asemaa, osa katettua rakenteellista 

pysäköintiä.
• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema vajaan 100 metrin päässä, 
liikkumisesteisten autopaikka ja taksiasema.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet busseilla ovat jakautuneet aseman edustalle 

useammalle pysäkille, mutta pysäkit sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan.

• Etäisyys junien pysähtymispaikasta on n. 150–200 metriä.

• Välilaiturilta on näköyhteys pysäkeille. Vaihtokävely sisältää 
tasonvaihdot välilaiturilta alikulkuun portaita pitkin tai hissillä ja takaisin 
katutasoon portaita tai luiskaa pitkin. Siirtymät kadun molemmille 
puolille onnistuvat alikulun kautta ilman ajoradan ylityksiä. Osalle 
pysäkeistä on mahdollista päästä säänsuojassa. Yhteydet on opastettu 
välilaiturilta ja alikuluista.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 13. Puistolan aseman katettu liityntäpysäköinti radan 
varressa. Telineet ovat runkolukittavia kaaritelineitä. 
Välilaiturille on kulku kuvan ottajan takaa portaita alas 
tunnelin kautta.

Kuva 14. Aseman eteläpään pyörien 
liityntäpysäköintipaikkoja (Puistolantanhua). Telineet on 
asennettu hiekkapohjalle.  

Kuva 15. Autojen liityntäpysäköinti radan itäpuolella. 
Pysäköintialuekohtainen ohjeistus on sijoitettu nähtäville 
sisääntulon varteen (samat tiedot ovat opasteen 
vastakkaisella puolella). 14



Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 16. Puistolan aseman viereiset bussipysäkit Tapulikaupungintiellä. Kulku on alikulusta portaiden kautta. Alikulku jatkuu kadun molemmille puolille, 
joten välilaiturilta pääsee oikean puoleiselle pysäkille ilman ajoradan ylitystä.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Eri uloskäyntien ja hissin opastus on puutteellista. Aseman pohjoispäässä poistuminen 

välilaiturilta on ainoastaan portaiden kautta.
• Opastus on liityntäliikenteeseen asemarakennuksen ja eteläisen alikulun kautta.

• Esteetöntä reittiä liityntäliikenteeseen ei ole opastettu. Reitti on pitkä ja hankala.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla, asemarakennuksessa ja 

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

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

Kuva 17. Opastusta aseman eteläisessä alikulussa. Kuva 18. HSL:n lippuautomaatti aseman sisätiloissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/3

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laiturille kulku
mahdollista kahdesta suunnasta
• 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.
• Pohjoispään portaikossa valot paloivat osittain.
• Asemarakennuksessa ja eteläpään alikulussa valot olivat päällä.

• Aseman siisteystaso on huono.
• Paljon töhryjä ja likaa aseman rakenteissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/3

Kuvat 19 ja 20. Maastokatselmuksen ajankohtana välilaiturin pinnassa oli paljon likaa. Kuva 21. Puistolan aseman varusteita on töhritty paljon.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 3/3

Kuva 22. Aseman eteläisessä alikulussa jonkin verran töhryjä seinissä. Kartoitushetkellä alikulussa oli myös lehtiä. Kuva 23. Aseman pohjoispään portaikossa oli valot päällä myös 
päiväsaikaan.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laiturikatos erittäin huonossa kunnossa.
• Esitetään välilaiturin peruskorjausta (140 000 €), 1 kpl teräsrakenteisen laiturikatoksen 

uusimista (380 000 €), 2 kpl hissin peruskorjausta (490 000 €) ja kuulutuksen ja 
näyttöjen peruskorjaus (30 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä kiireellisyys arvioitu 
kohtalaiseksi 
• Vaara-alueen korostaminen, hissien uusiminen, katoksen uusiminen, penkkien uusiminen 

ja staattisen opastuksen parantaminen.

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

paikalla ja nykyisiä paikkoja uusittavan vuosina 2021–2025. 
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 600 paikkaa.

• Asemanseutujen facelift-työssä kuvattu nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä 
Puistolan asemalle ennen laajempia peruskorjauksia. 
• Esimerkiksi Puistolantanhuan puoleisen pyöräpysäköintialueen päällystäminen ja katos.
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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 (6 kpl) 12 000 €

Hissien peruskorjaus (2 kpl) 490 000 €

Eteläisessä alikäytävässä olevan väylän ja luiskan erottelu jalankulkijoille sekä pyöräilijöille kiveyksellä 2 000 €

Käsijohteiden lisäys portaissa kahteen tasoon (1 portaat) 8 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän (3 portaat) 6 000 €

Puistolantanhuan pyöräpysäköinnissä alueen kivetys ja katos 16 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen (200 kaarta) 200 000 €

Laiturialueella portaiden ja hissin opastuksen parantaminen. 5 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 567 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturikatoksen korjaus 380 000 €

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 755 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 135 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 702 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 2 212 600 €
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