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Valimo
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 1 074 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Valimon aseman kunto on hyvä ja yleisilme siisti.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty vähäisiä korjaustarpeita 

liittyen aseman varusteisiin, 
tasonvaihtolaitteisiin, matkustajien turvallisuuteen, 
pyörien liityntäpysäköintiin ja opastukseen.

• Suuremmat peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 
ja pitkälle aikavälille liittyen laiturien korjaukseen, 
esteettömyyteen ja laiturikatoksiin.

Kuva 1. Valimon aseman välilaituri.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Pitäjänmäen 
yritysalueella Vihdintien
länsipuolella.

• Asema on yleisilmeeltään 
kohtuullisen siisti.

• Asema on hyvässä kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemalla ei ole palveluja.

• Vihdintien pikaratikan on tarkoitus 
aloittaa toimintansa vuonna 2020-
luvun lopulla, mikä tulee 
korostamaan aseman merkitystä 
joukkoliikenteen solmupisteenä.

Kuva 2. Valimon asemakartta. Helsingin seudun liikenne. HSL-alueen asemakartat saatavissa:   
https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat 3
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 1/3

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä matkustajien odotusalueella ja laiturin päädyissä 

asfalttia.
• Pinta on hyvässä kunnossa.

• Matkustajien odotusalueella oleva kiveys on tummentunut.

• Vaara-alueella on tuntoon perustuva merkintä.
• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on hyvässä kunnossa.
• Pysäkkikatokset ovat hyvässä kunnossa.
• Puiset penkit ovat hyvässä kunnossa.

• Selkä- ja käsinojat puuttuvat.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Valimon aseman välilaiturin pintamateriaali 
matkustajien odotusalueella kiveystä.

Kuva 4. Valimon aseman välilaiturin vaara-alueen 
reunalla on tuntoon perustuva merkintä.

Kuva 5. Välilaiturin länsipäässä pintamateriaalina 
on asfaltti. 5



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 6. Valimon aseman laiturikatos on hyvässä kunnossa. Kuva 7. Valimon aseman laiturikatoksen alla oleva pysäkkikatos on 
hyvässä kunnossa. Pysäkkikatoksessa olevassa penkissä ei ole käsi-
ja selkänojia.

6



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Hissi on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Ilkivaltaa ja hissi usein rikki.

• Katselmuksen aikana laseja rikottu.

• Portaat ovat hyvässä kunnossa ja kohtuullisen siistit.
• Ei kontrastiraitoja askelmissa.

• Käsijohteet ovat kahdessa tasossa.

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet ritilöillä portaiden ala- ja yläpäässä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 8. Hissin oven lasi oli rikottu 
maastokatselmuksen ajankohtana.

Kuva 9. Valimon aseman hissi on rakenteellisesti 
hyvässä kunnossa ja siisti.

Kuva 10. Laitureille alikulusta johtavat portaat., jotka ovat rakenteellisesti hyvässä 
kunnossa ja kohtuullisen siistit. 8



Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 30 pyöräpaikkaa.

• Pyörien liityntäpysäköinti on kummassakin suunnasta asemalle tullessa 
molemmin puolin alikulkua. Saavutettavuus on hyvä.

• Laadultaan pysäköinti on heikkoa, koska molemmat pysäköintipaikat 
ovat todella huonossa kunnossa. Katosten katot ja vanhat telineet ovat 
rikkinäiset ja lojumassa hylättyjä rikkinäisiä pyöriä. Kapasiteetti on 
matala.

• Asemalla ei ole autojen liityntäpysäköintiä.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema.

9



Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit sijaitsevat Valimotien kääntöpaikalla n. 200 metrin päässä 

tai laajemman tarjonnan pysäkki Vihdintien varressa n. 600 metrin 
päässä.

• Bussipysäkit eivät sijaitse näköyhteyden päässä asemalta, erityisesti 
Vihdintielle vaihtokävely on useamman mutkan takana. Tasonvaihto 
laitureilta alas alikulkuun portaita tai hissillä. Valimotien pysäkeille ei 
ajoratojen ylityksiä. Vihdintiellä pohjoisen suunnan pysäkille ajoratojen 
ylitys liikennevalo-ohjatun suojatien kautta. Ei säänsuojaa.

• Tuleva Vihdintien pikaraitiotie risteää Valimossa junayhteyden kanssa, 
mikä korostaa tulevaisuudessa aseman merkitystä joukkoliikenteen 
vaihtopaikkana. Vihdintien pikaratikan toteutus ajoittuu Länsi-Helsingin 
raitioteiden toteuttamisen yhteyteen noin vuosille 2025–2029.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 11. Rikkinäinen pyöräpysäköintikatos vanhanmallisilla telineillä Valimon aseman eteläpuolella. 
Laitureille kulku taka-alalla näkyvän alikulun kautta.

Kuva 12. Rikkinäinen pyöräpysäköintikatos aseman 
pohjoispuolella. 
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla.
• Opastus liityntäliikenteeseen on vain HSL:n lähialuekartassa ja pysäkit 

sijaitsevat kaukana asemasta.

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

• Lipunmyynti
• Laiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Laiturilla on vähän matkan päässä automaatista aikataulukaapissa HSL:n Näin 

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

Kuva 13. Opastus liityntäliikenteeseen esitetty vain HSL:n lähialuekartassa, pysäkit sijaitsevat kaukana asemasta.  Kuva 14. Opastusta laiturialueella.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen kahdesta suunnasta ja 
laitureille kulku mahdollista yhdestä kohtaa
• Laiturin keskeltä alikulun kautta.

• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

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

• Alikulussa on valot päällä.

• Aseman siisteystaso on kohtalainen.
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Turvallisuuden ja lipunmyynnin nykytila 2/2

Kuva 15. Aseman alikulussa valot päällä myös päiväsaikaan. Kuva 16. Valimon asema on kokenut ilkivaltaa.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella katoksen ja laiturin kunto on hyvä.
• Ei korjaustoimenpiteitä.

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

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

lisättävän 20 paikalla ja nykyiset paikat uusittavan vuosina 2021–2025. 
• Tarvearvio vuodelle 2030 on yhteensä 160 paikkaa. 
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien pysäkkikatoksien uusiminen (2 kpl) 20 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (4 kpl) 8 000 €

Liityntäliikenteen opastuksen parantaminen kaupungin alueella 5000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen runkolukitustelineillä (60 kaarta) ja katosten 
uusiminen (2 katosta)

60 000 €
12 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 105 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen ja esteettömän reitin lisäys 745 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 745 000 €

Pitkä aikaväli
(2035 ->)

Laiturikatoksen korjaus 380 000 €

Pitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 380 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 230 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 599 000 €
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