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Tapanila
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 1 642 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Tapanilan aseman kunto on kohtalainen ja yleisilme 
epäsiisti. 

• Lyhyelle aikavälille on esitetty paljon 
korjaustarpeita liittyen laiturikatokseen, 
varusteisiin, tasonvaihtolaitteisiin, jalankulun ja 
pyöräilyn erotteluun, matkustajien turvallisuuteen, 
pyörien liityntäpysäköintiin ja opastukseen. 

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

• Asema sijaitsee keskellä 
Tapanilan asuinaluetta.

• Asema on kohtalaisessa 
kunnossa rakenteellisesti.

• Asema on yleisilmeeltään 
epäsiisti.

• Asemalla ei ole palveluita.

Kuva 2. Tapanilan 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 1/4

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä.

• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Linjakuivatuskourujen kansia oli irrotettu maastokatselmuksen ajankohtana.

• Vaara-alueella on tuntoon perustuvaa merkintää.
• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatokset ovat huonossa kunnossa.

• Rakenteissa ja katossa on kulumisen merkkejä.

• Pysäkkikatoksien laseja on rikottu ja irrotettu.
• Laseihin on lisätty lähiaikoina taidetta, jonka jälkeen ilkivalta on lisääntynyt.

• Penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ilman käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 3. Tapanilan aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys. Kuva 4. Tapanilan aseman vaara-alueen reunalla näkyy tuntoon 
perustuva merkintä lohkotuista noppakivistä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 5. Tapanilan aseman laiturikatokset ovat huonossa kunnossa. Kuva 6. Tapanilan aseman laiturikatoksessa näkyy 
kulumisen merkkejä.

Kuva 7. Laiturikatoksen katossa on täynnä 
jälkiä. 6



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/4

Kuva 8. Tapanilan aseman pysäkkikatoksien pleksilaseja on rikottu ja irroitettu.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/4

• Hissi on rakenteellisesti kohtalaisessa kunnossa.
• Rakenteet hissien ympärillä kohtalaisessa kunnossa ja erittäin kuluneet.
• Ritilät hissin edustalla epätasaiset.

• Luiska on kohtalaisessa kunnossa.
• Käsijohteet ovat yhdellä tasolla.
• Tuntoon perustuvat varoitusalue luiskan alapäästä puuttuvat.
• Luiskaa ympäröivä rakenne on kohtalaisessa kunnossa ja erittäin kulunut.

• Portaat ovat hyvässä kunnossa.
• Rakenteet portaiden ympärillä ovat kohtalaisessa kunnossa ja erittäin 

kuluneet.
• Käsijohteet ovat kahdessa tasossa.
• Tuntoon perustuvat varoitusalueet ritilöillä ala- ja yläpäässä.

• Yläpään ritilät epätasaiset ja kohonneet.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/4

Kuva 9. Tapanilan aseman hissiä ympäröivät 
rakenteet ovat erittäin kuluneet.

Kuva 10. Hissin edustalla olevat ritilät ovat epätasaiset. Kuva 11. Hissi on rakenteellisesti kohtalaisessa 
kunnossa.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/4

Kuva 12. Tapanilan aseman pohjoispäädyn luiskan ympäröivät rakenteet ovat erittäin kuluneet ja kohtalaisessa kunnossa. Kuva 13. Luiskassa on käsijohteet yhdellä tasolla.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 4/4

Kuvat 14 ja 15. Tapanilan aseman portaat Falkullantieltä alas laitureille. Portaissa ei ole merkittäviä puutteita ja ne ovat hyväkuntoiset. Ympäröivissä rakenteissa on kulumaa.   
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 90 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköinti löytyy jokaiselta suunnalta asemalle tullessa hyvin 

saavutettavilta paikoilta kulkureittien varrelta. Eteläpäässä paikat ovat 
aseman ylikulussa.

• Osa paikoista on runkolukittavia leveitä kaaritelineitä ja osa vanhoja rengastelineitä. 
Pyöräpaikat ovat katettuja. Kapasiteetti on matala.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 133 autopaikkaa (osa remontissa maastokatselmuksen 

ajankohtana).
• Autojen liityntäpysäköintiä on aseman molemmilla puolilla, mutta 

maastokatselmuksen ajankohtana itäpuolen alueelle oli rakenteilla pysäköintilaitos ja 
vain toisen puolen pieni alue oli käytössä.

• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema n. 300 metrin päässä, saattoliikenteen 
pysähtymispaikka ja sähköauton latauspiste.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit sijaitsevat n. 140 metrin päässä Päivöläntiellä.

• Näköyhteyttä ei ole kumpaankaan suuntaan, mutta suorahkon reitin 
ansiosta pysäkki näkyy hetken kävelyn jälkeen. Tasonvaihto välilaiturilta 
ylös ylikulkuun on portaita pitkin tai hissillä. Etelän suunnan pysäkille 
ajoradan ylitys on suojatietä käyttäen. Reitillä ei ole säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 16. Pyörien liityntäpysäköinti Tapanilan aseman 
eteläpäädyn ylikulussa. Telinemalleina rengastelineet ja 
runkolukittavat pinta-asenteiset kaaritelineet. Kulku alas 
välilaitureille kuvan taka-alalta portaita pitkin tai hissillä.

Kuva 17. Rengaslukitustelineet aseman pohjoispäässä 
(Seunalankujan puoli). Oikealla näkyvää luiskaa pitkin kulku 
alikulun kautta välilaiturille.

Kuva 18. Reittiä Tapanilan asemalta Päivöläntien
bussipysäkkien suuntaan. Pysäkit sijaitsevat taimpana 
näkyvää R-kioskia vastapäätä kadun molemmin puolin. 
Kuva on otettu n. 50 metrin etäisyydeltä asemasta.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen pääosin on riittävällä tasolla.
• Eri uloskäyntien opastus laituritasolta on puutteellista.
• Opastus liityntäliikenteeseen on eteläpään ylikulun kautta.
• Ylikulun aikataulukaappi ei ole saavutettava ja se sijaitsee korokkeella.
• Opastukseen on esitetty parantamistoimenpiteitä myös facelift-työssä.

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

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

Kuva 19. Aseman eteläpään ylikulun aikataulu ei ole saavutettava, sillä sijaitsee korokkeella. Kuva 20. Opastusta laiturialueella kohti eteläpäässä sijaitsevaa 
ylikulkua. 16



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 21. Opastusta aseman sisäänkäynnillä eteläisellä ylikululla. Kuva 22. HSL:n lipunmyyntiautomaatti ja opastus automaatille 
laituritasolla.

17



Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta suunnasta ja laitureille kulku mahdollista 
kahdesta kohtaa
• Laiturin eteläpäästä ylikulun ja pohjoispäästä alikulun kautta.
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Aseman pohjoispuolen luiskassa jalankulku ja pyöräily jaettu omille väylille 
luiskassa, mutta jaottelua ei huomioida.

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

• Aseman siisteystaso on kohtalainen.
• Töhryjä ja likaa aseman rakenteissa ja laitteissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 23. Tapanilan aseman pohjoispäädyn alikulkuun johtavassa väylässä on jalankulun ja pyöräilyn erottava tuntoon perustuva merkintä, mutta jaottelua ei huomioida. 
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella katoksen ja hissin kunto on hyvä.
• Esitetään 1 kpl laiturikatoksen uusimista (380 000 €), 1 kpl hissin uusimista (240 000 €), 

1 kpl portaan uusimista (20 000 €), kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €) ja 
kaikkien laitureiden 3-4 uusimista (130 000 €) sekä valaistuksen uusiminen (50 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä kiireellisyys arvioitu 
suureksi 
• Laiturin pinnan korjaus, katoksen korjaus, penkkien uusiminen, hissin korjaus, staattisen 

opastuksen parantaminen, portaiden korjaus, luiskan korjaus sekä käsijohteiden korjaus 
portaisiin ja luiskaan.

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

ja nykyiset paikat uusittavan vuosina 2021–2025.  
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 640 paikkaa.

• Asemanseutujen facelift-työssä kuvattu nopeita ja konkreettisia toimenpiteitä 
Tapanilan asemalle ennen laajempia peruskorjauksia.
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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 (8 kpl) 80 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (8 kpl) 16 000 €

Hissin ja hissikuilun sekä siihen liittyvien rakenteiden uusiminen 450 000 €

Eteläisellä ylikulkusillalla olevien rakenteiden ja siihen liittyvän portaan uusiminen 400 000 €

Aseman pohjoispään luiskan ja sen ympärillä olevien rakenteiden uusiminen 400 000 €

Aseman pohjoispään luiskassa jalankulun ja pyöräilyn selkeämpi erottelu 2 000 €

Käsijohteiden lisäys laiturille johtavaan luiskaan 32 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan alapäähän kiveyksestä 5 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen ja uusiminen runkolukitustelineillä (55 kaarta) 55 000 €

Liityntäliikenteen ja uloskäyntien opastuksen parantaminen 5 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 825 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen ja esteettömän reitin lisäys 750 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 750 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 2 575 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 3 347 500 €
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