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Pukinmäki
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 478 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Pukinmäen aseman kunto on melko hyvä ja 
yleisilme melko siisti. 

• Lyhyelle aikavälille on esitetty korjaustarpeita 
liittyen aseman varusteisiin, matkustajien 
turvallisuuteen, opastukseen ja melusuojaukseen 
Kehä I:n tunnelissa.

• Suuremmat korjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 
aikavälille liittyen laitureihin, laiturikatoksiin, 
esteettömyyteen ja tasonvaihtolaitteisiin. Kuva 1. Pukinmäen aseman välilaituri 4.

2



Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee osittain sillalla 
Kehä I:n yläpuolella Savelan ja 
Pukinmäen asuinalueiden välissä.

• Laiturialueella on tuulista ja 
meluisaa johtuen Kehä I:n 
liikenteestä.

• Asema on melko hyvässä kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asema on yleisilmeeltään melko 
siisti.

• Asemalla ei ole palveluita.
• Kaupallisia palveluita sijaitsee aseman 

välittömässä läheisyydessä. 

Kuva 2. Pukinmäen 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 1/7

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä.

• Pinta on hyvässä kunnossa.

• Vaara-alue on uusittu lähiaikoina.
• Vaara-alueen ja laiturin rajalla on tuntoon perustuvaa merkintä ja keltainen varoitusviiva.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.

• Katossa on kulumisen merkkejä.
• Väliseinät aiheuttavat osittaista näköestettä ja tuulitunneli-ilmiön.
• Seiniä on töhritty.

• Pysäkkikatokset ovat huonossa kunnossa ja sen laseja rikottu tai irrotettu.
• Puiset penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ilman käsinojia.

• Muut rakenteet
• Pohjoispään alikulun yhteydessä Pukinmäenaukion puoleisen kiinteistön yleisilme on 

huono. Kiinteistö on Väyläviraston omistama. 
• Kiinteistölle tehtiin erillinen maastokatselmus lokakuussa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/7

Kuva 3. Pukinmäen aseman välilaituri 4 ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys. Vaara-alueen reunalla näkyy tuntoon perustuva merkintä lohkotuista 
noppakivistä ja keltainen varoitusviiva. 5



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/7

Kuva 4. Pukinmäen aseman välilaiturin vaara-alueen reunalla näkyy tuntoon perustuva merkintä lohkotuista noppakivistä 
ja keltainen varoitusviiva.

Kuva 5. Pukinmäen aseman laiturikatoksen katossa 
on kulumisen merkkejä. 6



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/7

Kuva 6. Pukinmäen aseman välilaituri on kokonaan kiveystä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 5/7

Kuva 7. Pukinmäen aseman laiturikatos on osittain näkemäeste ja aiheuttaa tuulitunneli-ilmiön junaa odottaville matkustajille.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 6/7

Kuva 8. Pukinmäen aseman laiturikatoksen laseja on töhritty. Asemalla olevat penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ilman käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 7/7

Kuva 9. Aseman pohjoinen sisäänkäynti Pukinmäenaukion puolelta on hämärä ja epäsiisti. 
Ratasillassa kiinni olevaan Väyläviraston omistamaan kiinteistöön tulee teettää kuntoarvio.

Kuva 10. Väyläviraston kiinteistö kuvattuna alikulkutunnelin 
suunnasta. 

Kuva 11. Kiinteistön reunalla kulkevan katoksen 
puinen alakatto on paikoin huonokuntoisen näköistä.10



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/4

• Hissi on rakenteellisesti kohtalaisessa kunnossa ja hieman epäsiisti.
• Katselmuksen ajankohtana hissin oven lasit oli rikottu.

• Luiska on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Käsijohteet ovat kahdella tasolla.
• Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan ala- ja yläpäästä puuttuvat.

• Alapäässä viemärikouru ennen luiskan alkua.

• Ei lepotasanteita.

• Portaat ovat hyvässä kunnossa.
• Tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat portaiden ala- ja yläpäästä 

Käsijohteet ovat kaikissa portaissa kahdella tasolla.

• Kehä I:n varteen pääsee ainoastaan portaita pitkin. 
• Hissin tai luiskan kautta reitti on pitkä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/4

Kuva 12. Pukinmäen aseman hissin ovi oli 
rikottu maastokatselmuksen ajankohtana.

Kuva 13. Pukinmäen aseman hissi oli osittain 
epäsiisti.

Kuva 14. Kehä I:n tasolla hissin edustalle on pinttynyt 
likaa ja alue on epäsiisti.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/4

Kuva 15. Välilaiturille johtava luiska on rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Kuva 16. Luiska on siisti ja siinä on käsijohteet kahdella tasolla.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 4/4

Kuva 17. Pukinmäen aseman eteläisimmät portaat (Kehä I:n varsi) ovat 
hyvässä kunnossa ja siistit. Varoitusalueet puuttuvat. Suoravartinen porras 
olisi esteettömämpi ratkaisu kuin kaarevat askelmat. 

Kuva 18. Pukinmäen aseman pohjoisimman alikulun portaat ovat 
hyvässä kunnossa ja siistit. Varoitusalueet puuttuvat. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 140 pyöräpaikkaa.
• Pyörien pysäköintitelineet sijaitsevat jokaisesta suunnasta asemalle tullessa 

alikuluissa. Saavutettavuus on hyvä kulkureittien varrella ja kävely-yhteydet laitureille 
on portaita pitkin. 

• Telinemallina ahtaissa tiloissa on runkolukittavat kapeat kaaritelineet, jotka on 
sijoitettu viistoon. Leveimmässä tunnelissa on runkolukittavat leveät kaaritelineet. 
Pysäköinnille varattu alue on merkitty keltaisella pinnalla tai muutoin kulkuväylästä 
poikkeavalla pinnoitteella. Pysäköintiä on opastettu Helsingin seudun pyöräliikenteen 
brändin mukaisilla keltaisilla opasteilla. 

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 78 autopaikkaa.
• Autojen pysäköinti sijaitsee molemmissa aseman päädyissä, eri puolilla rataa. 
• Pysäköinti on maksutonta.

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

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit ovat hajaantuneet Kehä I:n varteen aseman alle ja aseman 

pohjoispäätyyn Eskolantielle ja Malminkaarelle. Pysäkkien väliset matkat 
ovat melko pitkiä.

• Etäisyydet välilaiturilta pysäkeille vaihtelevat: junien pysähtymispaikasta n. 
50–200 metriä.

• Kehä I:n pysäkeille on lyhyt matka säänsuojassa, tasonvaihto aseman alle 
portaita pitkin. Pysäkeille kertyy pitkä kiertoreitti, jos on tarve käyttää hissiä 
tai luiskaa. Pysäkkiympäristönä Kehä I:n varsi on meluisa.

• Eskolantien pysäkit sijaitsevat näköyhteyden päässä välilaiturilta tullessa, 
vastakkaisen puolen pysäkille ajoradan ylitys on suojatietä pitkin. Tasonvaihto 
välilaiturilta alikulkuun on portaita pitkin tai hissillä. Vaihtokävelyllä ei ole 
säänsuojaa.

• Malminkaaren pysäkeille pitkä matka, kulku valo-ohjatun suojatien kautta.
• Reitit bussipysäkeille on opastettu laitureilta bussipysäkkien numeroin.

16



Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 19. Pukinmäen aseman alikulun (Kehä I) pyörien 
liityntäpysäköintipaikkoja. Kapeat kaaritelineet on asennettu 
viistoksi ahtaan tilan vuoksi ja pysäköintialuetta on korostettu 
keltaisella pinnalla. Kulku ylös välilaiturille on portaita pitkin.

Kuva 20. Bussipysäkki Eskolantiellä. Kuva on otettu 
aseman alikulkutunnelin suulta.

Kuva 21. Kehä I:n varren bussipysäkki aseman alla. Sijainti on 
meluisa. Pysäkeille ei pääse yläpuolelta asemalta luiskaa pitkin 
tai hissiä käyttäen, vaan täytyy kiertää aseman päädyistä hissin 
tai luiskan kautta.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin hyvällä tasolla.
• Eteläpään uloskäynnin sekä hissin opastus on puutteellista.
• Opastus on liityntäliikenteeseen pohjoisen ja Kehä I:n alikulkujen kautta. 

Liityntäliikenteen opastusta on lisätty vuoden 2020 aikana.
• Kehä I:n aikataulukaapit eivät ole saavutettavat. Ne on asennettu 

porrastasanteelle.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja alikuluissa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Aseman läheisyydessä ei HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

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

Kuva 22. Liityntäliikenteen opastusta Kehä I:n ja Eskolantien suuntaan välilaiturilla. Opastusta on lisätty 
asemalle vuonna 2020.

Kuva 23. Kehä I:n alikulussa sijaitsevat aikataulukaapit eivät 
ole saavutettavat, koska sijaitsevat porrastasanteella 
käsijohteen yläpuolella. 19



Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/3

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laitureille kulku mahdollista 
kolmesta eri kohtaa
• Laiturin keskeltä sekä etelä- ja pohjoispäistä alikulkujen kautta.
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kokonaisuudessaan kartoittamaan.
• Pohjoisessa alikulussa valot eivät palaneet. Alikulussa oli melko hämärää.

• Aseman siisteystaso on kohtalainen.
• Jonkin verran töhryjä ja likaa aseman rakenteissa.

• Laiturikatos ja sen rakenteet sekä porrashuoneiden rakenteet aiheuttavat 
välilaiturilla kapean oleskelutilan tunteen.

• Välilaiturilla tuulee huomattavasti.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/3

Kuva 24. Aseman pohjoisessa alikulussa hyvin hämärää päiväsaikaan, valot eivät olleet päällä koko alikulun 
matkalla.

Kuva 25. Kehä 1:n varrella on pimeä ja meluisa joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyden odotusalue.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 3/3

Kuva 26. Laiturikatoksen väliseinät ja laiturikatoksen pitkä pituus aiheuttavat tuulitunneli-ilmiön sekä näkemäesteen.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laiturikatos huonossa kunnossa.
• Esitetään välilaiturin peruskorjausta (130 000 €), 1 kpl betonirakenteisen laiturikatoksen 

peruskorjausta (380 000 €), 1 kpl hissin ilkivaltakorjausta (10 000 €), 3 kpl portaiden 
peruskorjausta (30 000 €) ja kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä kiireellisyys arvioitu 
kohtalaiseksi 
• Laiturin pinnan korjaaminen, laiturin sivukaltevuuden korjaaminen, luiskan korjaaminen, 

hissien uusiminen, katoksen uusiminen ja penkkien uusiminen.

• Pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa ja toteutusohjelmassa 2021–2025 
(Helsingin kaupunki) on tunnistettu Pukinmäen pyöräpysäköinnin kehittämistarve.
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 600 paikkaa.

• Asemanseutujen facelift-työssä kuvattu nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä 
Pukinmäen asemalle ennen laajempia peruskorjauksia.
• Esimerkiksi Kehä I:n varren bussipysäkeillä melusuojauksen lisääminen: vaiheena 1 

pysäkkikatos ja vaiheena 2 melukaide tai melulta suojaava äänikoppi.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi
Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (4 kpl) 8 000 €

Hissin peruskorjaus 10 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan ala- ja yläpäähän kiveyksestä 10 000 €

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

Laiturialueella uloskäyntien ja hissin opastuksen parantaminen. 5 000 €

Kehä I:n bussipysäkkien ympäristön viihtyisyyden parantaminen lisäämällä melusuojausta (vaihe 1) 8 000 €

Pohjoisen alikulun valaistuksen riittävyyden arviointi (kuntoarvion teettäminen) -

Pohjoisen alikulun viereisen Väyläviraston omistaman kiinteistön kuntoarvion teettäminen -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 47 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturikatoksen korjaus 380 000 €

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 765 000 €

Hissiyhteydet laitureilta Kehä I:n bussipysäkeille (selvityksen laatiminen) -

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 145 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 192 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 549 600 €
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