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Esipuhe 1/2

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021-2032

Suurin osa rautatieliikenteen matkustajaliikenteestä keskittyy Helsingin seudulle 
ja Etelä-Suomeen. Suomen noin 76 miljoonasta junamatkasta 94 % tehdään 300 
kilometrin säteellä Helsingistä. Tähän sisältyvät kaikki lähiliikenteen ja 64 % 
kaukoliikenteen matkoista.

Etelä-Suomessa liikennejärjestelmän kehittämisessä korostuvat erityisesti 
toimivat ja vetovoimaiset matkaketjut, kuljetusketjujen toimivuus ja suurten 
solmupisteiden saavutettavuus.

Henkilöliikenteen toimivuuden ja kestävän liikenteen edistämiseksi olennaisia 
ovat runkoyhteyksien ja solmupisteiden toimivuus ja saavutettavuus sekä 
matkaketjujen toimivuus. Erityisesti on tunnistettu tarve kehittää 
joukkoliikenteen vetovoimaisuutta.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteina ovat 
saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus.

Saavutettavuuden osalta on linjattu, että liikenteen solmukohtien ja 
matkaketjujen toimivuutta kehitetään (liikennepalvelut, informaatio, muut 
palvelut) sekä liikenneverkko tukee ja edistää kestävää yhdyskuntarakennetta.

Kestävyyden osalta edistetään kestäviä liikkumismuotoja monipuolisella 
keinovalikoimalla erityisesti kaupunkiseuduilla, joilla päästövähennysten 
aikaansaaminen on väestöpohjan vuoksi kustannustehokasta. Valtio ja 
kaupunkiseudut kehittävät liikenneverkkoihin ja liikenteen palveluihin liittyvää 
sopimuksellista yhteistyötään. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn ja muiden 
kestävien liikkumismuotojen osuus kasvaa ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöt 
vähenevät edistäen ilmastotavoitteen saavuttamista. 

Tehokkuuden osalta nykyisen liikenneverkon hyödyntäminen maksimoidaan ja 
puutteiden korjaamiseksi toteutetaan tehokkaimpia ja vaikuttavimpia 
toimenpiteitä.

Asemat kytkeytyvät liikennejärjestelmään ja ovat olennainen osa sen 
kehittämistä, palvelutason ylläpitämistä ja valtakunnallisen 
liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteita.

MAL 2023

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 2023 -
suunnitelma valmistuu keväällä 2023. MAL 2023 -suunnitelma täsmentää 
ja tarkistaa edellistä MAL 2019 -suunnitelmaa päivittyvien 
tavoitteiden ja toimintaympäristömuutosten perusteella.

MAL 2023 -suunnitelman visio vuodelle 2040 on olla Euroopan 
kestävimmin kasvava ja ihmisläheisin metropolialue. Tavoitteena on olla 
hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva Helsingin seutu. Asemanseutujen 
kehittäminen toteuttaa osaltaan kaikkia MAL 2023-suunnitelman tavoitteita mm. 
vähentämällä liikenteen päästöjä ja parantamalla saavutettavuutta.

Asemanseutujen kehittäminen on monen kunnan tärkeä strateginen tavoite, sillä 
sijainniltaan ne ovat erinomaisesti saavutettavia ja niiden 
täydennysrakentamispotentiaali on merkittävä. Juna-asemien toimivuus ja 
viihtyisyys on merkittävää asemanseutujen potentiaalin saavuttamisessa. 
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Esipuhe 2/2

Tämä selvitys toimii taustamateriaalina MAL-suunnitelman päivityksessä 
ja suunnitelmassa esitettävien juna-asemien kehittämistoimenpiteiden 
ohjelmoinnissa.

Tässä selvityksessä esitetyt kehittämis- ja peruskorjaustarpeet 
parantavat asemien toiminnallisuutta, yhteyksiä ja saavutettavuutta, 
houkuttelevuutta, viihtyisyyttä, turvallisuutta ja esteettömyyttä sekä 
parantavat näin näiden merkittävien solmupisteiden palvelutasoa. 

Asemien ja niiden liityntäyhteyksien edistäminen kasvattaa kestävien 
kulkutapojen käyttöä sujuvoittamalla matkaketjuja. Helsingin seudun 
asemia käyttää hyvin merkittävä määrä matkustajia jo nyt. 

Edustavat ja toimivat juna-asemat lisäävät joukkoliikenne-
järjestelmän miellyttävyyttä, helppokäyttöisyyttä ja houkuttelevuutta, eli 
toimivat merkittävinä joukkoliikenteen imagotekijöinä. Asema on myös 
portti koko edustamalleen asemanseudulle.

Selvityksen tilaajina ovat toimineet Väylävirasto ja liikenne- ja 
viestintävirasto Traficom. Työn projektiryhmään kuuluivat Aimo 
Huhdanmäki (Väylävirasto), Taina Saarinen (Traficom) ja Leena Sirkjärvi 
(Helsingin seudun liikenne, myöhemmin HSL).

Työtä ohjasi ohjausryhmä, jonka jäseniä olivat: Väylävirasto (Aimo 
Huhdanmäki, Eero Liehu ja Anna Miettinen), HSL (Leena Sirkjärvi, Anton 
Aaltonen, Mette Granberg, Janne Markkula, Samuli Mäkinen, Joona 
Packalen, Juha Puolitaival ja Lari Teittinen), Helsingin kaupunki (Johanna 
Himberg ja Heikki Salmikivi), Vantaan kaupunki (Erja Nurmisto ja Emmi 
Pasanen), Kaupunkiliikenne Oy (Janne Aho, Reino Aittomäki ja Päivi 
Kontro) ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom (Taina Saarinen ja Taru 
Pakkanen)

Selvityksen on laatinut Ramboll Finland Oy, jossa työstä ovat vastanneet 
Janica Solehmainen (projektipäällikkö), Juulia Hyvärinen ja Silja Laine.

Helsingissä lokakuussa 2022

Väylävirasto
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Tiivistelmä

Tässä selvityksessä laadittiin kokonaisvaltainen taustaselvitys Helsingin seudun 
juna-asemien kehittämis- ja peruskorjaustarpeista MAL-2023 toteutuskaudelle 
2024–2027 sekä keskipitkälle ja pitkälle aikavälille.

Selvityksessä täydennettiin aiemmin laadittuja selvityksiä sekä tarkasteltiin 
asemia, jotka eivät ole Väyläviraston hallinnoimia. Selvityksessä oli mukana 31 
Helsingin seudun asemaa, joiden osalta kartoitettiin nykytila, laadittiin esitys 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeille ja niiden ajankohdille sekä arvioitiin 
alustavat kustannukset toimenpiteille. Asemat luokiteltiin nykytilan kunnon, 
kehitys- ja peruskorjaustarpeiden suuruuden ja niiden toteutusajankohdan sekä 
matkustajamäärien perusteella kiireellisyysluokkiin.

Työtä tehtiin tiiviissä vuorovaikutuksessa projekti- ja ohjausryhmän sekä 
kunnossapidon edustajien kanssa. Työn aikana haastateltiin kunnossapidon ja 
rataisännöinnin edustajia asemien ylläpidosta ja nykytilanteen tuomista 
haasteista. Ohjausryhmän kanssa määritettiin kiireellisyysluokat ja luokitteluiden 
perusteet sekä käytiin läpi niin nykytilanteiden kartoituksien tulokset kuin esitetyt 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeet, joita täsmennettiin ohjausryhmältä saatujen 
kommenttien perusteella.

Työssä tehtiin maastokatselmukset jokaiselle selvitykseen kuuluvalle asemalle, 
joiden avulla pystyttiin kartoittamaan asemien tilanne silmämääräisesti 
paremmin kuin Väyläviraston aiemmin laaditussa Henkilöliikennepaikkojen 
luokittelu ja nykytila -selvityksessä, joka tehtiin työpöytätyöskentelynä.

Asemien kunto ja yleisilme vaihtelevat rataosuuksittain. Rantaradalla 
asemat on paremmassa kunnossa kuin pääradalla ja kehäradan 
länsipuolella. Monella asemalla havaittiin ilkivaltaa sekä laitteiden ja 
rakenteiden töhrimisiä. Yleisilmeeseen vaikuttaa huomattavasti aseman 
rakenteiden kunto sekä kunnossapito. Mitä huonommassa kunnossa 
asema vaikutti olevan, sitä enemmän siellä oli havaittavissa töhryjä, likaa 
ja ilkivaltaa. Kunnossapidon ylläpitämistä vaikeuttaa useat eri toimijat 
asema-alueella sekä mahdollisesti epäselvät rajapinnat vastuualueissa.

Seuraavalla MAL-2023 toteutuskaudelle on esitetty huomattava määrä 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeita lähes jokaisen aseman osalta. Etenkin 
pääradan ja kehäradan länsipuolen osa asemista tarvitsevat suurempia 
toimenpiteitä lyhyellä aikavälillä.

Työn aikana nousi esille useita jatkotoimenpidetarpeita liittyen 
vastuurajoihin, asema-alueen eri kiinteistöihin ja rakenteisiin sekä 
kustannusarvioiden tarkkuustasoihin. 
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1. Tavoitteet, 
sisältö ja 
lähtökohdat

Tässä luvussa kuvataan selvityksen 
tavoitteet ja sisältö, lähtökohdat, joihin 
työ on perustunut ja selvityksessä 
mukana olleet asemat.
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Tavoitteet ja sisältö

Työn tavoitteena on ollut laatia kokonaisvaltainen taustaselvitys 
Helsingin seudun juna-asemien kehittämis- ja peruskorjaustarpeista MAL-
2023 toteutuskaudelle 2024–2027 sekä keskipitkälle ja pitkälle aikavälille.

Tämän selvityksen tarkoituksena on ollut täydentää aiemmin laadittuja 
selvityksiä ja huomioida myös ne asemat, joita ei ole aiemmin tarkasteltu. 
Työstä on rajattu pois asemia, jotka on juuri uusittu tai uusitaan 
toteutusvaiheissa olevissa hankkeissa. Selvitykseen kuuluneet asemat on 
sovittu yhdessä ohjausryhmän kanssa.

Selvityksessä on ollut mukana 31 Helsingin seudun asemaa, joiden osalta 
on kartoitettu nykytila, laadittu esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeista 
ja niiden toteuttamisajankohdista sekä arvoitu alustavat kustannukset 
toimenpiteille. Asemat on luokiteltu nykytilan kunnon, kehitys- ja 
peruskorjaustarpeiden suuruuden ja niiden toteutusajankohdan sekä 
matkustajamäärien perusteella kiireellisyysluokkiin.

Selvitys on koostunut lähtöaineistojen kokoamisesta ja nykytilan 
kartoituksesta, jotka ovat pitkälti perustuneet asemille tehtyihin 
maastokatselmuksiin ja sidosryhmähaastatteluihin. Aiemmin laadittuja 
selvityksiä ja Väyläviraston infrastruktuuritietoja on myös hyödynnetty 
nykytilan kartoituksessa.

Nykytilan kartoitus ja niiden pohjalta laaditut kehittämis-
ja peruskorjaustarpeet ovat keskittyneet ohjausryhmän kanssa sovittuihin 
teemoihin, jotka kuvataan tarkemmin luvussa 3. Teemoja ovat olleet 
laiturit, laiturivarusteet, tasonvaihtorakenteet ja –laitteet, opastus, 
liityntäpysäköinti, joukkoliikenteen vaihtoyhteydet, reitit, turvallisuus ja 
esteettömyys sekä yleisilme ja kunto.

Selvityksessä ei ole tarkasteltu autojen liityntäpysäköintiä vaan keskitetty 
kestävämpiin liikkumismuotoihin kuten pyöräilyyn. Asemilla mahdollisesti 
olevia kaupallisia palveluita ei myöskään tarkasteltu ja niiden olemassa 
olo on ainoastaan todettu asemien yksityiskohtaisissa 
tarkasteluissa. Lisäksi laitureille johtavien ali- tai ylikulkujen rakenteellista 
kuntoa ei ole tarkasteltu tässä selvityksessä. Ali- ja ylikulkuja on 
ainoastaan tarkasteltu toiminnallisesta näkökulmasta reittien, opastuksen, 
esteettömyyden, turvallisuuden, yleisilmeen ja kunnon teemojen kautta.

Alustavat kustannusarviot perustuvat olemassa oleviin 
kustannuslaskentajärjestelmiin ja aiemmin laadituista selvityksistä 
saatuihin kustannuksiin. Kustannusarviot ovat suuntaa-antavia ja niitä ei 
ole laskettu yksityiskohtaisesti rakentamissuunnittelun tasoisesti.

Työssä tehdyt kartoitukset koskevat laajaa asemakokonaisuutta, joka on 
täydentänyt ja ajantasaistanut Helsingin seudun juna-asemien 
tilannetietoisuutta nykytilanteesta ja jatkotoimenpiteitä varten.

Raportin liitteissä on kuvattu yksityiskohtaisesti asemien nykytila, 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeet kustannusarvioineen sekä perustelut 
kiireellisyysluokalle.
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Tausta ja lähtökohdat

Helsingin seudun asemat ovat monilta osin huonokuntoisia, eivätkä ne 
kaikilta osin vastaa asemien palvelutasoa koskeviin tavoitteisiin. 
Siisteydessä ja käytettävyydessä on puutteita.

Väylävirasto on laatinut talvella 2021–2022 selvityksen 
henkilöliikennepaikkojen luokittelusta ja nykytilasta. Selvityksen 
tarkastelut (inventoinnit) oli kuitenkin rajattu vain Väyläviraston vastuulla 
olevaan infrastruktuuriin ja nykyisiin henkilöliikennepaikkoihin. Muiden 
tahojen vastuulla oleva tai osin yhteinenkin infrastruktuuri ja toiminnot 
kuten lipunmyynti ja dynaaminen matkustajainformaatio, saattoliikenne, 
liityntäpysäköinti ja asemarakennukset on rajattu työn ulkopuolelle. 
Helsingin ja Vantaan kaupunkien vastuulla olevat asemat oli myös rajattu 
tarkastelun ulkopuolelle.

Väyläviraston selvityksen aikana on todettu, että Helsingin seutua koskeva 
tarkempi tarkastelu olisi tärkeä laatia, jotta kaikki seudun asemia koskevat 
puutteet tulisi tasapuolisesti tarkastelluiksi.

Vuoden 2021 aikana oli käynnissä myös Helsingin asemien facelift -työ, 
joka on Helsingin kaupungin ja Väyläviraston keväällä 2021 käynnistynyt 
yhteishanke. Työssä laadittiin toimenpidesuunnitelma 
asemanympäristöjen laadun parantamiseksi seuraaville vuosille. Työssä 
tarkasteltiin myös muun muassa asemien ja niiden välittömiin 
ympäristöihin liittyviä sopimuksellisia vastuualuerajoja (hoito, 
kunnossapito, omistajuus) sekä laadittiin näiden kehittämiseksi ja 
parantamiseksi suosituksia. Helsingin asemien facelift -työ
rajautui vain kuudelle pääradan asemalle.

Tämä työ on täydentänyt edellä mainittujen selvityksien tietoa, jotka ovat 
myös toimineet työn lähtökohtina.

Muina työn lähtökohtina ovat toimineet:

• Väyläviraston tarvemuistiot 2021

• Helsingin ja Vantaan kaupungin hallinnoimat asemat on 
rajattu pois muistioista

• HSL:n ja VR:n kauko- ja lähijunaliikenteen 
matkustajamäärätiedot vuodelta 2019

• Matkustajamäärinä on käytetty vuoden 2019 lukuja, sillä 
vuodesta 2020 eteenpäin määrät ovat olleet huomattavan 
alhaisia COVID19-pandemian vuoksi.

• HSL:n matkustajamäärät perustuvat ovensuulaskureihin 
ja VR:n matkustajamäärät lipunmyyntietoihin, jotka on 
laskettu yhteen. Määrissä voi olla eri tietolähteistä 
johtuen päällekkäisyyttä koskien lähijunaliikennettä.

• Helsingin ja Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmat
8



Selvitykseen kuuluvat asemat

Selvitykseen on kuulunut 31 Helsingin seudun eli MAL-suunnittelualueen 
asemaa, joilla liikennöi HSL:n ja VR:n lähijunaliikennettä:

• Rantarata: Ilmala, Huopalahti, Valimo, Pitäjänmäki, Mäkkylä, 
Leppävaara, Espoo, Masala ja Kirkkonummi

• Kehäradan länsipuoli: Pohjois-Haaga, Kannelmäki, Malminkartano, 
Myyrmäki, Louhela, Martinlaakso

• Päärata: Käpylä, Oulunkylä, Pukinmäki, Malmi, Tapanila, Puistola, 
Hiekkaharju, Koivukylä, Korso, Rekola, Savio, Kerava, Järvenpää, 
Saunakallio, Jokela ja Hyvinkää

Selvityksen ulkopuolelle on rajattu kehäradan uudet asemat, Espoon 
kaupunkiradan myötä uusittavat rantaradan asemat sekä Helsinki-
Riihimäki kapasiteetin lisääminen-hankkeessa uusittavat pääradan 
asemat. Nämä asemat on toteutettu tai tullaan toteuttamaan 
ajantasaisten vaatimusten mukaisesti täyttäen muun muassa vaadittavat 
esteettömyyteen liittyvät vaatimukset. Uudet ja uusittavat asemat ovat 
myös kunnoltaan ja yleisilmeeltään erinomaisessa tilassa. Lisäksi työn 
ulkopuolelle on rajattu Helsingin seudun suurimmat asemat Helsingin 
päärautatieasema, Pasila ja Tikkurila, joiden on todettu ohjausryhmän 
kesken olevan riittävän hyvässä kunnossa eikä niille ole nähty akuutteja 
kehittämis- tai peruskorjaustarpeita seuraavalle MAL-kaudelle.

Tarkasteltavat asemat sijaitsevat Helsingin, Espoon, Vantaan, Keravan, 
Järvenpään ja Hyvinkään kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan 
alueilla.
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2. Työn 
eteneminen

Tässä luvussa on kuvattu työn 
etenemisen aikataulu sekä 
maastokatselmuksien ja 
sidosryhmätyöskentelyn sisältöä. 
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Työn eteneminen

Selvityksen laatiminen käynnistyi huhtikuussa 2022 ja päättyi lokakuussa 
2022. Työ koostui neljästä työvaiheesta, joita on tehty limittäin: 

1) Lähtöaineiston kokoaminen ja maastokatselmukset: työvaiheessa 
perehdyttiin lähtöaineistoon sekä valmisteltiin ja tehtiin 
maastokatselmukset 

2) Nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoitus: työvaiheessa analysoitiin  
asemittain ja teemoittain nykytilanne ja kartoitettiin nykytilanteen 
puutteet kehittämistarpeiksi

3) Kehittämis- ja peruskorjaustarpeiden muodostaminen ja 
kustannusarvioiden laadinta: työvaiheessa muodostettiin toimenpide-
ehdotukset ja laadittiin niille kustannusarviot

4) Asemien kiireellisyysluokitus ja raportointi: työvaiheessa luokiteltiin 
asemat kiireellisyysluokkiin ja raportoitiin työn tulokset 

Jokaisessa vaiheessa työtä on tehty vuorovaikutteisesti 
Väyläviraston, HSL:n ja Traficomin sekä muiden sidosryhmien 
kanssa. Sidosryhmätyöskentely on kuvattu tarkemmin 
myöhemmin tässä luvussa.    

Projektin aikataulu on kuvattu oheisessa kaaviossa.

Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu

T
y
ö
v
a
ih

e
e
t

1) Lähtöaineisto ja 
maastokatselmukset 

05/2022

2) Nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoitus 
05-08/2022

3) Kehittämis- ja peruskorjaustarpeet ja 
kustannusarviot 06-08/2022

4) Kiireellisyysluokitus ja raportointi 
08-09/2022

Työn valmistuminen 10/2022

K
o
k
o
u
k
se

t 
ja

 
h
a
a
st

a
tt

e
lu

t

• Ohjausryhmän 1. 
kokous

• Projektiryhmän 1. 
kokous

• Kunnossapidon ja 
rataisännöinnin 

haastattelut: 
Kaupunkiliikenne Oy

• Projektiryhmän 2. kokous
• Ohjausryhmän 2. kokous

• Kunnossapidon ja 
rataisännöinnin 

haastattelut: Vantaan 
kaupunki ja Väylävirasto

• Alustavien tuloksien 
valmistuminen

• Projektiryhmän 3. ja 
4. kokous

• Ohjausryhmän 3. 
kokous

• Raporttiluonnoksen 
kommentointi

• Ohjausryhmän 4. kokous

• Projektiryhmän 5. 
kokous

11



Maastokatselmuksien sisältö

Maastokatselmus tehtiin jokaiselle selvityksessä kartoitetulle asemalle toukokuussa 2022. Maastokatselmusten havaintoja hyödynnettiin asemien 
nykytilan ja kehittämistarpeiden kartoituksessa. 

Katselmuksilla tarkasteltiin koko asema-alueen nykytilan kuntoa ja kiinnitettiin huomiota lisäksi laitureihin ja laiturivarusteisiin, tasonvaihtorakenteisiin ja 
–laitteisiin, liityntäpysäköintiin ja joukkoliikenteen vaihtoyhteyksiin, opastukseen, turvallisuuteen, reitteihin ja esteettömyyteen. Käsitellyt teemat on 
kuvattu tarkemmin luvussa 3. Kartoitus suoritettiin silmämääräisesti, eikä tehty tarkempia mittauksia. 

Kaikki maastokatselmukset on tehty päiväsaikaan valoisana aikana. Asemille tehtyjen maastokatselmuksien ajankohdat on esitetty oheisessa taulukossa.  

9.5.2022

Kirkkonummi

Masala

Espoon keskus

Leppävaara

Mäkkylä

Pitäjänmäki

Valimo

Huopalahti

Ilmala 

11.5.2022

Pohjois-Haaga

Kannelmäki

Malminkartano

Myyrmäki

Louhela 

Martinlaakso

13.5.2022

Oulunkylä

Pukinmäki

Malmi

Tapanila 

Puistola

17.5.2022

Käpylä

Hiekkaharju

Koivukylä

Rekola

Korso

Kerava

23.5.2022

Järvenpää

Saunakallio

24.5.2022

Hyvinkää

Jokela

Savio
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Maastokatselmuksien tiedonkeräys

Maastokatselmuksilla tiedon keräämisessä hyödynnettiin Esrin ArcGIS Field Maps -
kenttäsovellusta, jonka avulla asemilta saatiin kerättyä tiedot ja kirjattua havainnot 
tehokkaasti ja yhdenmukaisesti. 

Ennen kartoituksia laadittiin teemoittain kysymykset kunkin teeman mukaisista 
kartoitettavista asioista. Teemat on kuvattu luvussa 3. Havainnot kirjattiin sovelluksen 
avulla asemittain merkitsemällä yksi havaintopiste jokaisesta teemasta ja vastaamalla 
teeman mukaisiin kysymyksiin. Maastokatselmuksilla oli mukana koko konsultin 
projektiryhmä, ja kukin tarkasteli asemilla oman osaamisalansa mukaisia teemoja. 
Lisäksi jokainen teki havaintoja asemien yleisilmeestä ja yleiskunnosta. 

Asemilla kerätyt tiedot ja otetut valokuvat tallentuivat suoraan palvelimelle. Asemilla 
otettuja valokuvia on hyödynnetty raportin liitteissä tukemaan nykytilan kuvausta ja 
kehittämistarpeiden esittämistä. 

Kuva 1. Ruutukaappauss Field Maps -
sovelluksen näkymästä puhelimen 
näytöllä. 

Kuva 2. Ruutukaappaus Field Maps -
sovelluksen kysymysnäkymästä. 
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Sidosryhmätyöskentely

Selvitys on laadittu vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa.

Projektiryhmässä työstöä on tehty yhdessä Väyläviraston, HSL:n ja 
Traficomin kanssa pidetyissä projektikokouksissa.

Ohjausryhmän neljässä kokouksessa on keskitytty erityisesti 
kiireellisyysluokittelun perusteisiin ja määrittelyyn.

Tietoa nykytilasta ja kehittämis- ja peruskorjaustarpeista on kerätty myös 
haastattelemalla Väyläviraston asemien ja niiden laitureiden 
kunnossapitäjiä ja rataisännöitsijöitä sekä Helsingin ja Vantaan asemien 
kunnossapitäjiä touko-kesäkuun vaihteessa 2022. Haastatteluita on 
pidetty kolme kappaletta.

Lisäksi nykytilan kartoitusta varten käytiin läpi Väyläviraston, ELY-
keskusten ja Fintraffic Oy:n yhteiseen valtakunnalliseen liikenteen 
asiakaspalveluun tulleita rataliikenteen palautteita, jotka koskivat tähän 
selvitykseen sisältyviä asemia. Palautteita käytiin läpi ajanjaksolta 6-
8/2022. Palautteet koskivat erityisesti epäkunnossa olevia hissejä ja 
liukuportaita sekä asemien epäsiisteyttä kohdistuen useaan tässä työssä 
tarkasteltavaan asemaan. 

Mukana selvityksessä on sekä Väyläviraston että Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien hallinnoimia asemia. Asemien omistajuus ja ylläpito jakautuu 
Väylävirastolle, VR-Yhtymälle, Senaatti-kiinteistöille sekä Helsingin ja 
Vantaan kaupungeille. Asemat sijaitsevat HSL-alueella lukuun ottamatta 
Järvenpään ja Hyvinkään asemia (Järvenpää, Saunakallio ja Hyvinkää). 
Lisäksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy vastaa asemilla 
liityntäpysäköinnistä.
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3. Nykytilan 
kartoitus ja 
kehittämis-
sekä peruskorjaus-
tarpeiden määritys

Asemien nykytilaa kartoitettiin 
teemoittain. Teemat ja niiden sisältö on 
esitelty tässä luvussa.

• Yleisilme ja kunto

• Laiturit, laiturivarusteet ja muut 
rakenteet

• Tasonvaihtorakenteet ja -laitteet

• Liityntäpysäköinti ja vaihtoyhteydet

• Opastus ja lipunmyynti

• Turvallisuus, reitit ja esteettömyys
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Yleisilme ja kunto

Teema Kartoituksen sisältö

Yleisilme ja kunto Nykytilan kartoitus: Yleisilmettä ja kuntoa tarkasteltiin asemalla niiltä osin kuin rakenteet, laitteet ja raiteet liittyivät 
aseman toimintoihin. Kaupallisia palveluita ja niiden kiinteistöjen kunto ei tarkasteltu. Kunnon osalta keskityttiin 
nähtävään kuntoon. Rakenteellista kuntoa kartoitettiin Väyläviraston laatimien tarvemuistioiden kautta. Asemien 
siisteyttä, ilkivaltaa ja yleisilmettä kartoitettiin silmämääräisesti. Ali- ja ylikulkujen rakenteellista kunto ei ole tarkasteltu 
vaan niitä on käsitelty osana aseman yleisilmettä ja muiden teemojen kautta. 
Tunnistetut kehittämistarpeet: Yleisen siisteyden parantaminen. Rakenteellisen kunnon korjaustarpeet esitetty 
muiden teemojen kuten laitureiden, laiturivarusteiden, muiden rakenteiden ja ali- ja kulkujen sekä 
tasonvaihtorakenteiden- ja laitteiden kautta. Kuntotarkastuksien teettäminen esimerkiksi tasonvaihtoyhteyksille.
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Laiturit, laiturivarusteet ja muut rakenteet

Teema Kartoituksen sisältö

Laiturit Nykytilan kartoitus: Laitureiden osalta kartoitettiin kuntoa ja esteettömyyttä silmämääräisesti (pinnan materiaali ja 
epätasaisuudet, sivukaltevuus, vaara-alueen leveys, vaara-alueen materiaali, leveys ja kontrasti laiturin muuhun 
pintamateriaaliin, vaara-alueen reunan tuntoon perustuva merkintä, vaara-alueen reunan keltainen varoitusviiva, 
esteettömän reitin tuntoon perustuva huomiomerkintä, laiturin reunaelementtien kunto, laiturin painuminen).
Tunnistetut kehittämistarpeet: Laitureiden pinnan korjaus tai uusiminen sisältäen sivukaltevuuden, vaara-alueen ja 
reunaelementtien mahdolliset korjaukset tai uusimiset sekä esteettömän reitin huomiomerkinnän lisäyksen.

Laiturivarusteet Nykytilan kartoitus: Laiturivarusteiden osalta kartoitettiin laiturikatoksien, pysäkkikatoksien ja penkkien kunto, 
määrä ja esteettömyys silmämääräisesti.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Laiturikatoksien korjaus tai uusiminen, pysäkkikatoksien korjaus tai uusiminen, 
penkkien uusiminen esteettömiksi tai lisäys

Muut rakenteet ja ali- ja 
ylikulut

Nykytilan kartoitus: Muiden rakenteiden kuten asemarakennuksen ja ali- ja ylikulkujen osalta kartoitettiin kuntoa ja 
siisteyttä silmämääräisesti.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Muiden rakenteiden ja ali- ja ylikulkujen uusiminen tai korjaus
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Tasonvaihtorakenteet ja -laitteet

Teema Kartoituksen sisältö

Portaat Nykytilan kartoitus: Portaiden osalta kartoitettiin esteettömyysnäkökulmia kuten lepotasanteet, käsijohteet, 
lastenvaunuluiska ja varoitusalueet silmämääräisesti sekä portaiden siisteyttä ja kuntoa.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Portaiden korjaus tai uusiminen, uuden porrasyhteyden lisäys, käsijohteiden 
uusiminen tai lisäys, tuntoon perustuvan varoitusalueen uusiminen tai lisäys

Luiskat Nykytilan kartoitus: Luiskien osalta kartoitettiin esteettömyysnäkökulmia kuten (lepotasanteet, käsijohteet ja 
varoitusalueet) silmämääräisesti sekä luiskien siisteyttä ja kuntoa.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Luiskien korjaus, käsijohteiden uusiminen tai lisäys, tuntoon perustuvan 
varoitusalueen lisäys

Hissit Nykytilan kartoitus: Hissien osalta kartoitettiin silmämääräisesti yleistä siisteyttä ja kuntoa. Hissin mekaaniseen 
toimintaan ei otettu kantaa.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Hissin korjaus tai uusiminen, jotka perustuvat Väyläviraston tarvemuistioissa 
esitettyihin tarpeisiin.

Liukuportaat Nykytilan kartoitus: Liukuportaiden osalta kartoitettiin liukuportaiden kuntoa ja siisteyttä. Liukuportaiden 
mekaanisen toimintaan ei otettu kantaa.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Liukuportaiden korjaaminen
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Liityntäpysäköinti ja vaihtoyhteydet

Teema Kartoituksen sisältö

Liityntäpysäköinti Nykytilan kartoitus: Liityntäpysäköinnin osalta kartoitettiin autojen ja pyörien liityntäpysäköintipaikat ja –reitit, mutta 
ei laskettu tarkkoja paikkamääriä. Selvityksessä ei otettu kantaa autojen pysäköintipaikkojen määrän kasvattamiseen 
vaan kuvattiin nykytila. Pyöräpysäköinnin osalta kiinnitettiin huomiota pysäköintijärjestelyjen laatuun. Lisäksi 
tarkastettiin, onko asemilla kaupunkipyöräasemaa, taksiasemaa, liikkumisesteisten autopaikkaa, saattoliikenteen 
pysähtymispaikkaa, sähköauton latausmahdollisuutta tai autonvuokrauspalvelua.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Runkolukittavien telineiden lisäys, nykyisten telineiden korjaus tai vaihto, 
pyöräkatoksien uusiminen tai lisäys ja pyöräpysäköintialueen selkeyttäminen. Pyörien liityntäpysäköinnin tarpeiden 
määrityksessä on hyödynnetty Helsingin pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmaa ja toteutusohjelmaa 2021-2025 sekä 
Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmaa.

Joukkoliikenteen 
vaihtoyhteydet

Nykytilan kartoitus: Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksiä tarkasteltiin kokonaisuutena tarkasteltavan aseman 
yhteydessä. Erityistä huomiota kiinnitettiin vaihtoyhteyden sijaintiin, saavutettavuuteen ja vaihtokävelyn selkeyteen 
sekä pysäkille johtavan reitin pituuteen. Lisäksi selvitettiin, onko asemalla tietoa ja ohjeistusta matkalipun ostamisesta. 
Pysäkin ominaisuuksiin tai reitti- ja aikataulusuunnitteluun kartoituksessa ei pääsääntöisesi otettu kantaa.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Opastuksen parantaminen junalaitureiden ja pysäkkien välillä.
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Opastus ja lipunmyynti

Teema Kartoituksen sisältö

Staattinen opastus Nykytilan kartoitus: Staattista opastusta kartoitettiin opastuksen kattavuuden sekä opasteiden sijaintien 
näkökulmasta. Opastuksesta kartoitettiin muun muassa opastus hisseille, ulos- ja sisäänkäynneille, liityntäliikenteeseen 
sekä liityntäpysäköintiin. Staattista opastusta ovat asemilla olevat opastekyltit ja -viitat sekä karttajulisteet.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Liityntäliikenteen, liityntäpysäköinnin sekä ulos- ja sisäänkäyntien ja hissien 
löydettävyyden parantaminen opastuksella.

Dynaaminen opastus Nykytilan kartoitus: Dynaamisen opastuksen osalta kartoitettiin asemilla olevat junaliikenteen aikataulunäytöt 
laitureilla ja saapumisreiteillä. Lisäksi kartoitettiin aseman välittömässä läheisyydessä sijaitsevat HSL:n bussiliikenteen 
aikataulunäytöt. Asemilta kartoitettiin myös kuulutusjärjestelmän olemassaolo (toimivuutta ei kartoiteta).
Tunnistetut kehittämistarpeet: Näyttölaitteiden lisääminen.

Lipunmyynti Nykytilan kartoitus: Lipunmyynnin osalta kartoitettiin asemilla olevat HSL:n ja VR:n lipunmyyntiautomaatit sekä 
VR:n lipunmyyntipisteet. Lisäksi kartoitettiin, millaista ohjeistusta lipun ostamiseen asemalta löytyy esimerkiksi 
infojulisteista.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Lipunmyynnin ohjeistuksen lisääminen.
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Turvallisuus, reitit ja esteettömyys

Teema Kartoituksen sisältö

Turvallisuus Nykytilan kartoitus: Turvallisuutta kartoitettiin matkustajan tai aseman käyttäjän kokeman turvallisuuden tunteen 
näkökulmasta. Turvallisuuden tunnetta tarkasteltiin muun muassa kameravalvonnan, valaistuksen, siisteyden ja 
aseman kokonaisuuden kautta. Maastokatselmukset toteutettiin valoisaan aikaan, joten valaistusta havainnointiin 
asemilla paikan päällä vain osittain.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Valaistuksen kunnon kartoittaminen. Yleisen siisteyden parantaminen.

Reitit Nykytilan kartoitus: Asemalla olevia reittejä tarkasteltiin kokonaisuutena ottaen huomioon, että asemille saavutaan 
usein useammasta kuin yhdestä suunnasta.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Tarpeet muodostuvat muiden teemojen kuten tasonvaihtorakenteet ja –laitteet, 
opastus ja joukkoliikenteen vaihtoyhteydet kautta.

Esteettömyys Nykytilan kartoitus: Esteettömyyttä tarkasteltiin kokonaisuutena ottaen huomioon PRM ja INF YTE:n ja RATO 16 
vaatimukset. Tarkempia mittauksia ei tehty. Esteettömyyden osalta keskityttiin palvelutasoon ja parantamiseen 
esteettömyyden näkökulmasta.
Tunnistetut kehittämistarpeet: Tarpeet muodostuvat muiden teemojen kuten laiturit, laiturivarusteet, 
tasonvaihtorakenteet ja -laitteet ja opastus kautta.

RATO 16: Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16 Väylät ja laiturit
PRM YTE: Euroopan komission asetus (EU) N.o 1300/2014 ”Vammaisten ja liikuntaesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä”
INF YTE: Euroopan komission asetus (EU) N.o 1299/2014 "Euroopan unionin rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä"
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4. Nykytilanteiden 
yleiskuvaukset
teemoittain
Nykytilannetta on kartoitettu edellisessä 
luvussa kuvattujen teemojen pohjalta. Tässä 
luvussa kuvataan asemien nykytilannetta 
yleisellä tasolla maastokatselmuksilla tehtyjen 
havaintojen ja muiden lähtötietojen pohjalta.

• Maastokatselmuksien yleiset huomiot

• Aseman yleisilme ja kunto

• Laiturit

• Laiturivarusteet

• Portaat ja luiskat

• Hissit ja liukuportaat

• Liityntäpysäköinti – pyörät

• Liityntäpysäköinti – autot

• Liityntäpysäköinti – muut havainnot

• Joukkoliikenteen vaihtoyhteydet

• Opastus ja lipunmyynti

• Turvallisuus ja reitit

• Esteettömyys 22



Maastokatselmuksien yleiset huomiot

• Usealla asemalla havaittiin epäsiisteyttä.

• Laitureiden, portaiden ja ali- sekä ylikulkujen varrella olevien reittien pintaan oli pinttynyt likaa ja tahroja.

• Katselmusten ajankohta oli toukokuussa, jolloin usealla asemalla oli yhä hiekoitushiekat poistamatta.

• Hissit olivat usein likaisia, haisivat tai epäkunnossa. 

• Osassa hissejä oli laseja rikottu oven kohdalla.

• Asema-alueen rakenteita oli tuhrittu tai rikottu.

• Laitureilla oleviin pysäkkikatoksiin oli piirrelty tekstejä ja tägejä tai niiden laseja oli rikottu.

• Pääradan asemilla laiturivarusteet olivat huonossa tai kohtalaisessa kunnossa.

• Puiset penkit olivat usein huonossa kunnossa.

• Pyörien liityntäpysäköintipaikkoja oli jokaisella asemalla, mutta asemien välillä oli laatueroja.

• Runkolukittavien kaari- ja ketjulukitustelineiden lisäksi käytössä monenlaisia rengastelineitä ja osalla asemista hyvin kuluneita telineitä.

• Bussien liityntäyhteyksissä aseman ja bussipysäkin välinen etäisyys ja sujuva reitti ovat merkittäviä vaihtoyhteyden toimivuuden kannalta.

• Usein etäisyys oli järjestetty mahdollisimman lyhyeksi, mutta usealla asemalla liityntäyhteydet olivat hajautuneet eri puolille asemaa. Näkemä tai opastus 
aseman ja pysäkin välillä oli tärkeä vaihdon sujuvuuden kannalta.

• Monella laiturilla havaittiin matkustajien pyöräilyä.

23



Aseman yleisilme ja kunto

Yleisilmeeltään ja kunnoltaan rantaradan asemat ovat siistimpiä ja 
parempikuntoisempia kuin pääradan ja kehäradan länsipuolen asemat. 
Erityisesti pääradan asemat erottuvat epäsiisteinä ja huonokuntoisina.
Lähes kaikilla asemilla oli kuitenkin vähintään jokin rakenne, 
tasonvaihtoyhteys tai varuste töhritty joko tägein tai muutoin tekemällä 
ilkivaltaa.

Vaikka asemien kunto on joillakin rataosuuksilla ja asemilla parempi kuin 
esimerkiksi pääradan asemilla, tulisi kuntoa kuitenkin joka paikassa 
ylläpitää, korjata tai uusia, jotta aseman yleisilme ja kunto ei pääse 
rapistumaan. Kunnon ja yleisilmeen ylläpito ja parantaminen lisäisivät 
asemien käyttöä ja houkuttelisivat lisää junaliikenteen käyttäjiä.

Maastokatselmuksien aikana oli havaittavissa usealla asemalla 
hiekoitussepeliä ja likaa laiturin pinnoissa, laiturivarusteissa ja portaissa. 
Osalla asemista oli myös alikuluissa yhä edellisen syksyn lehtiä. 
Hiekoitussepeli ja lehdet asemilla vielä toukokuussa lisäsivät aseman 
epäsiisteyttä ja heikensivät sen yleisilmettä.

Sidosryhmähaastattelujen perusteella siivousta tehdään päivittäin ja 
viikoittain, mutta suurten käyttäjämäärien takia osa asemista vaikuttavat 
olevan jatkuvasti epäsiistejä. Ilkivallan ja sitä kautta epäsiisteyden määrä 
vaihtelee asemittain. Ne asemat, joiden rakenteiden kunto oli huono, 
olivat myös epäsiistimpiä kun paremmassa kunnossa olevat asemat. Kun 
kunto huononee, välinpitämättömyys asemaa kohtaan lisääntyy ja 
töhryjen tekemisen sekä pintojen likaamisen kynnys laskee selvästi.

Erityisesti kunnon rooli on erittäin merkittävä aseman toiminnallisuuden ja 
turvallisuuden kannalta. Yleisilme taas vaikuttaa aseman viihtyisyyteen ja 
houkuttelevuuteen. Vaikka matkustaja ei osaisikaan arvioida aseman 
rakenteiden kuntoa, hän tunnistaa kuitenkin kunnosta ja siisteydestä 
rakentuvan aseman yleisilmeen jo asemalle saapuessaan joko viihtyisäksi 
tai pahimmillaan erittäin turvattomaksi ja luotaantyöntäväksi. Tässä 
kunnossapidolla on erittäin merkittävä vaikutus asemien käytön 
houkuttelevuuteen ja kestävien kulkumuotojen käyttöön.   
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Laiturit

Laitureiden pintojen rakenteiden kunto ja siisteys vaihtelevat asemittain. 

Pintamateriaali on joko kiveystä tai asfalttia tai se on matkustajien 
odotusalueella kiveystä ja muualla asfalttia. 

Osalla asemista välilaiturin sivukaltevuus viettää poispäin laiturista, jolloin 
hulevedet ohjautuvat väärin kohti raiteita. Vaatimusten mukaan 
sivukaltevuus tulee aina olla poispäin raiteista.

Laitureilla on painumista laiturin reunassa vaara-alueen alueella 
Leppävaarassa, odotusalueella Saviossa ja laiturinpäädyssä Masalassa
sekä Leppävaarassa. Pinnan epätasaisuutta pituussuunnassa on 
Käpylässä, Puistolassa ja Rekolassa.

Laitureiden vaara-alueissa käytettävät materiaalit ja huomiomerkinnät 
vaihtelevat suuresti. Kaikilla asemilla vaara-alue on merkattu. Pääosin 
vaara-alue on merkattu laiturin muusta alueesta erottuvalla kiveyksellä tai 
jos kyseessä on asfaltoitu laituri, on vaara-alue merkattu keltaisella 
varoitusviivalla. Kiveyksellä merkattujen vaara-alueiden laiturin 
puoleisessa reunassa on usein tuntoon perustuva merkintä, mutta 
keltainen varoitusviivaa puuttuu. Vaara-alueen leveys ei vastaa 
vaatimuksia ohiajavan junan nopeuteen perustuen Huopalahden, 
Hyvinkään, Pohjois-Haagan ja Saunakallion asemalla. Ainoastaan 
Pukinmäen asemalla on täysin vaatimukset täyttävä vaara-alueen 
merkintä.

Kaikilta asemien laitureilta puuttuu vaatimusten mukainen esteettömän 
reitin huomiomerkintä. Malmin asemalla on lyhyt huomiomerkintä laiturin 
eteläpäässä, joka johtaa ylikulun portaiden alapäästä ylikulun alla olevalle 
hissille.
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Laiturivarusteet

Laiturivarusteiden kunto vaihtelee asemittain. Lähes kaikilla asemilla 
etenkin pysäkkikatoksissa ja penkeissä on havaittavissa kulumisen 
merkkejä ja ne ovat joko kohtuullisessa tai huonossa kunnossa. 

Suurin osa laitureilla olevista penkeistä eivät täytä 
esteettömyysvaatimuksia selkä- ja käsinojien osalta. Osalla asemista 
penkkejä on erittäin vähän tai ne puuttuvat täysin. Penkit on pääosin 
sijoitettu pysäkkikatoksiin tai laiturikatoksen alle, jos pysäkkikatokset 
puuttuvat.

Pysäkkikatokset ovat lähes jokaisella asemalla kuluneet. Malmin, 
Puistolan, Saunakallion ja Tapanilan asemilla pysäkkikatoksia on rikottu ja 
töhritty.

Laiturikatokset ovat usein kohtalaisessa tai huonossa kunnossa. 
Kulumisen jälkiä on runsaasti pilareissa ja katon alapuolella. 
Laiturikatoksien rakenteiden lasipinnat on usein töhritty tai rikottu. 
Katselmuksien aikana havaittiin myös laiturikatoksien 
kuivatusjärjestelmissä vuotoja, joita tosin oltiin jo korjaamassa.
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Portaat ja luiskat

Portaat ja luiskat ovat rakenteeltaan pääosin asemilla hyvässä kunnossa 
muutamia asemakohtaisesti mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. 
Epäsiisteys sen sijaan on hyvin yleistä sekä portaissa, luiskissa että niiden 
seinissä.

Lepotasanteet ja jonkinlaiset käsijohteet olivat jokaisissa asemien 
katselmoiduissa portaissa. Kaikissa luiskissa ei ollut lepotasannetta, mutta 
sellaista ei tarvita, jos luiskan pituuskaltevuus vastaa 
esteettömyysvaatimuksia. Toisaalta luiskan pituuskaltevuutta ei ole voitu 
varmistaa, koska työssä ei tehty mittauksia.

Asemille ei tehty tämän selvityksen puitteissa varsinaista 
esteettömyyskartoitusta, eli portaisiin ja luiskiin liittyvät 
esteettömyyshavainnot ovat silmämääräisiä ja yleispiirteisiä.

Luiskiksi luokiteltiin ainoastaan suoraan laiturille johtavat luiskamaiset 
väylät, joita voitiin käyttää tasonvaihtoon laiturille johtavien portaiden, 
liukuportaiden tai hissien sijaan.

Portaissa ja luiskissa on jonkin verran esteettömyyspuutteita, joista 
yleisimpiä ovat:

• Käsijohteet ovat vain yhdessä tasossa. Käsijohteet ovat usein myös 
liian lyhyet tavallisesti portaiden alapäädyssä, eli loppuvat joko heti 
viimeisen askelman etureunaan tai jopa ennen sitä. Asemilla on myös 
portaita, joiden alapäädyssä ennen/jälkeen varsinaisia portaita on 
reunakiveys muista poikkeavana ”ylimääräisenä” askelmana. Luiskissa 
käsijohteita on myös usein vain toisella puolella luiskaa tai niiden 
päädyt olivat rikkinäiset ja ensimmäinen osa käsijohteesta oli poistettu 
luultavasti ilkivallan takia.

• Portaissa lastenvaunuluiskaa ei ole eroteltu kaiteella.

• Kontrastiraidat puuttuvat portaiden askelmista. Usein merkittynä on 
ylin ja alin askelma, sekä lepotasanteiden askelmat molemmin puolin.

• Tuntoon perustuvia varoitusalueita portaiden ja luiskien ala- ja 
yläpäissä on harvalla asemalla. Portaiden osalta on käytetty 
enimmäkseen ritilöitä, mutta myös huomiolaattoja nastoilla. Luiskissa 
tuntoon perustuvat merkinnät vaihtelevat ritilöiden ja kiveyksien 
välillä.
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Hissit ja liukuportaat

Hissejä on lähes jokaisella tarkastellulla asemalla lukuun ottamatta 
Jokelan, Malminkartanon, Masalan ja Saunakallion asemia. Useimmilla 
asemilla oli yksi hissiyhteys laiturille. Kannelmäen, Malmin, Pohjois-
Haagan ja Puistolan asemilla oli useampi hissiyhteys samalle laiturille 
samasta kohtaa (kaksi hissiä vierekkäin). 

Hissit ovat rakenteellisesti pääosin hyvässä kunnossa. Niiden kuntoa 
heikentää epäsiisteys, lika ja pinttyneet tahrat. Lisäksi hisseissä on useita 
erilaisia epämiellyttäviä hajua, jotka ovat käyttäjien aiheuttamia.

Juna-asemien hissit todettiin maastokatselmuksilla ja 
sidosryhmähaastatteluissa usein rikkinäisiksi. Etenkin asemilla, joilla on 
vain yksi hissi eikä muuta portaatonta reittiä laiturille, hissin 
rikkoutuminen aiheuttaa merkittävää vaivaa matkustajille. Tällaiset 
asemat voidaan kokea jopa joukkoliikenteen käytön esteenä, kun 
esimerkiksi pyörätuolia käyttävät matkustajat eivät voi luottaa asemalla 
aina olevan portaaton reitti laiturille.

Monessa hississä on ohjauspaneeleiden viereen asennettu 
pistekirjoitusopasteet. Osassa hisseistä on myös puhekuulutus ja 
ulkopuolella äänimajakat. 

Hissit sijaitsevat pääosin keskellä laituria ja niistä ohjaudutaan suoraan 
keskelle matkustajien odotusaluetta.

Liukuportaat on tarkastelluista asemista neljällä: Koivukylässä, 
Espoossa, Myyrmäessä ja Malmilla. Malmin ja Koivukylän liukuportaiden 
haasteena on sijainti kokonaan ulkotiloissa, jolloin ne ovat katoksista 
huolimatta sään armoilla. Malmin ja Koivukylän liukuportaat ja niitä 
ympäröivät rakenteet olivat myös hyvin epäsiistejä ja Malmin liukuportaat 
eivät toimineet maastokatselmuspäivänä. 

Myyrmäessä ja Espoossa liukuportaat sijaitsevat asemarakennuksissa 
sisätiloissa ovien takana, jolloin niiden toimintaedellytykset ovat hieman 
paremmat. Liukuportaat ovat näillä asemilla myös selvästi siistimmässä 
kunnossa. 

Juna-asemien liukuportaiden haasteeksi todettiin myös 
sidosryhmätyöskentelyssä, että ne rikkoutuvat usein ja ovat siten 
haastavia kunnossapidettäviä. Liukuportaat kestävät huonosti Suomen 
sääolosuhteita (esim. hiekoitussora ja isot lämpötilavaihtelut). 
Liukuportaiden jatkuvan rikkoutumisen takia Väylävirasto on luopunut 
niiden käytöstä asemilla, joita Väylävirasto hallinnoi.

Kaikissa liukuportaissa on tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden 
ylä- ja alapäässä. Varoitusalueet on toteutettu ritilöin, joilla pyritään 
esteettömyysnäkökulman lisäksi estämään hiekoitussoran kulkeutumista 
portaisiin. 
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Liityntäpysäköinti – pyörät

Pyörien liityntäpysäköinti juna-asemilla on usein kokopäiväistä pysäköintiä 
työ- ja opiskelupäivien ajan, mutta myös lyhytkestoisempaa. 
Kokopäiväisessä pysäköinnissä korostuu turvallisuus eli luotto siihen, että 
pyörä ei työpäivän aikana katoa pysäköintipaikaltaan. Tämä onkin 
merkittävä kriteeri sille, pyöräilläänkö asemalle vai ei.  

Pyöräpysäköintiä koskevia havaintoja olivat mm. seuraavat:

• Kapasiteetissa on puutteita. Käytännössä kaikilla asemilla 
pyöräpaikkojen lisäämisen tarve on tunnistettu.

• Laatu vaihtelee sekä asemien välillä että niiden kesken. 

Pyörien liityntäpysäköintipaikat on sijoitettu asemilla lähemmäs laitureita 
kuin autot tai joukkoliikenne, mikä edistää pyörällä saapumisen 
houkuttelevuutta. Joillakin asemilla toki joukkoliikennepysäkit sijaitsevat 
käytännössä yhtä lähellä (esim. Huopalahdessa Eliel Saarisen tunneli). 
Pääsääntöisesti pyöräpysäköinti sijaitsee lähellä laitureita luonnollisen 
kulkureitin varrella tulosuunnasta katsottuna ennen kohdetta. 

Osalla asemista pysäköintipaikat on hajautettu eri saapumissuunnille ja 
uloskäynneille, kun taas osalla asemista paikkoja on keskitetty yhteen tai 
kahteen paikkaan. Monella asemalla pyöräpysäköintiin on hyödynnetty 
radan alla oleva tunneli tai radan ylittävä silta, jolloin pysäköinti kattaa 
molemmat saapumissuunnat ja on hyvin lähellä asemarakennusta tai 
laitureiden portaita/luiskaa. Tunnelissa sijaitseva pysäköinti on myös 
katettu ilman erillisiä pyöräkatoksia. 85 % asemista vähintään osa 
pysäköintipaikoista on katettu joko alikulussa tai katoksissa.

Pyöräpysäköinti on asemilla laadultaan vaihtelevaa. Telinemallit on 60 
%:lla asemista uusittu vähintään osin leveiksi tai kapeiksi 
nykyvaatimukset täyttäviksi kaaritelineiksi, jotka mahdollistavat pyörän 
lukitsemisen rungostaan, ovat helppoja käyttää monenlaisilla pyörä- ja 
rengasmalleilla ja tukevat pyörää. Käytössä on kuitenkin yhä monenlaisia 
telineitä, kuten erilaisia rengastelineitä ja ketjulukitustelineitä. 
Runkolukitustelineitä ei ole lainkaan Pitäjänmäellä, Valimossa ja 
Jokelassa. Telineiden joukossa on myös rikkinäisiä tai hyvin kuluneita 
kipeästi uusimisen tarpeessa olevia telineitä.

Pysäköinnin laadun lisäksi kapasiteetissa on useilla asemilla puutteita, 
joskin maastokatselmuspäivinä havaittiin myös pysäköintialueita, joissa 
käyttöaste oli ainakin kyseisinä päivinä hyvin matala. Pyöräpaikkojen 
nykyinen määrä on laskettu HSL:n liityntäpysäköintialuekartasta, eikä 
määriä ole tarkistettu maastokatselmuksilla. Asemien pyöräpysäköinnin 
kehittämiseksi on tehty viime vuosina useita suunnitelmia ja selvityksiä, ja 
pysäköintiä kehitetään jatkuvasti. Tässä selvityksessä on hyödynnetty 
Helsingin pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmaa ja toteutusohjelmaa 2020-
2025 ja Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmaa. Kummassakin on 
laskettu pyöräpysäköinnille paikkamäärätarve vuodelle 2030. Lisäksi 
Helsingin seudun liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman päivitys 
aloitetaan syksyn 2022 aikana.    

Pyöräpysäköintiin esitetyt toimenpide-ehdotukset eivät ota kantaa 
pysäköintialueiden tarkempaan suunnitteluun. Ehdotetut ja 
kustannuslaskelmissa käytetyt paikkamäärät ovat alustavia tarkempaa 
selvitystä vaativia arvioita tai perustuvat aiemmin tehtyihin 
tarveselvityksiin.
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Liityntäpysäköinti – autot

Autojen liityntäpysäköintipaikkojen etäisyydeksi sallitaan pidempi matka 
kuin pyöräpysäköintipaikoille tai joukkoliikenteeseen. Autojen 
liityntäpysäköinti sijaitsee asemilla kuitenkin pääsääntöisesti melko lähellä 
asemaa ja hyödyntää aseman ympäristössä tällä hetkellä olevaa muutoin 
käyttämätöntä tilaa radan vierellä tai sen alla. Osalla asemista pysäköinti 
jää kauas asemasta yksinkertaisesti siitä syystä, että ainoastaan siellä on 
ollut tilaa. 

Autojen liityntäpysäköinnin laajentamisen mahdollisuudet ovat rajalliset 
tai jopa olemattomat johtuen asemaympäristöjen tiiviistä maankäytöstä. 
Asemilla on selvästi tehokkaampaa käyttää radanvierustoja asumiseen tai 
palveluihin kuin täyttää niitä pysäköintikentillä. Autojen liityntäpysäköinnin 
pääasiallinen tarkoitus koko liikennejärjestelmän kannalta on hillitä 
autoliikennettä houkuttelemalla jatkamaan kantakaupunkiin suuntautuvat 
matkat junalla, jolloin autojen liityntäpysäköinnin kehittäminen on 
kannattavinta ja vaikuttavinta muualla kuin seudun ydinalueilla, 
esimerkiksi pääkaupunkiseudun sisääntuloväylien varsien asemilla. 
Selvityksessä ei oteta tästä syystä kantaa autojen 
liityntäpysäköintipaikkojen määrän lisäämiseen. Helsingin seudun 
liityntäpysäköinnin toimenpideohjelman päivitys aloitetaan syksyn 2022 
aikana. 

Autopaikkojen nykyinen määrä on laskettu HSL:n 
liityntäpysäköintialuekartasta, eikä määriä ole tarkistettu 
maastokatselmuksilla.

Autojen liityntäpysäköintipaikat olivat maastokatselmuspäivinä 
pääsääntöisesti hyvin kuormitettuja, mutta katselmuksilla havaittiin myös 
kyseisinä päivinä vajaalla käytöllä olevia pysäköintialueita.

Autojen liityntäpysäköinti on joko maksullista tai maksutonta. 
Maksuttomilla alueilla pysäköinti ei edellytä joukkoliikennelippua tai 
erillistä maksua, mutta pysäköintiä on usein rajattu pysäköintikiekolla 
esimerkiksi 12 tuntiin. Maksuttomilla pysäköintialueilla ei ole varmuutta 
siitä, käytetäänkö aluetta nimenomaan liityntäpysäköintiin, vai onko 
seassa työpäivien aikana myös muita käyttäjiä. 

Maksullisuudesta on useampia variaatioita, ja se on voitu toteuttaa 
esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

• Pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja on ilmaista tietyn ajan, 
useimmiten 16 tuntia. Tätä pidemmiltä ajoilta peritään erillinen 
maksu.

• Pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja maksaa sen päälle 1 €:n 
alle 12 tai 16 tunnin pysäköinnistä. Pidemmistä pysäköintiajoista 
peritään suurempi maksu. 

Ilman joukkoliikennelippua pysäköinti on kalliimpaa. Maksullisuutta on 
hyödynnetty erityisesti Vantaalla, jossa hinnoittelua on käytetty 
ohjaamaan pysäköintiä. Maksullisilla alueilla on pysäköintialuekohtaiset 
opasteet.  

Autojen liityntäpysäköintialueiden pysäköintilaitteiden toimivuutta ei 
selvityksessä testattu, mutta kortinlukijoiden ja QR-koodinlukijoiden 
toimivuudessa on ollut haasteita (esimerkiksi Helsingin Sanomien uutinen 
Vantaalta). 

30

https://www.hsl.fi/matkustaminen/liityntapysakointi?display=map&type=all-facilities
https://www.hs.fi/kaupunki/vantaa/art-2000008854885.html


Liityntäpysäköinti – muut havainnot

Asemien liityntäpysäköinnin käyttöä seurataan säännöllisesti. HSL 
kokoaa autojen ja pyörien liityntäpysäköintialueilla tehtävien laskentojen 
tuloksia noin joka toinen vuosi. Laskennoissa selvitetään pyörien ja 
autojen liityntäpysäköintipaikkojen kokonaismäärä ja käyttöaste. Viimeisin 
laskenta on tehty vuonna 2021. Lisäksi neljän vuoden välein 
liityntäpysäköintialueilla toteutetaan liityntäpysäköintitutkimus, jossa 
kysytään pysäköintipaikkojen käyttäjiltä mm. liityntäpysäköinnin käytön 
taustatekijöistä tavoitteena kehittää pysäköintiä. Viimeisin tutkimus on 
tehty vuonna 2019. 

Liityntäpysäköintipaikkojen sijaintitiedoissa oli joitakin eroavaisuuksia HSL-
liityntäpysäköintialueet –verkkosivun sekä HSL:n ja Väyläviraston 
lähialuekarttojen kesken. Esimerkiksi painetuista kartoista saattoi puuttua 
jokin pyöräpysäköintipaikka.

Autojen ja polkupyörien liityntäpysäköinnin lisäksi asemilla on tarjolla 
myös muita liityntäliikenteen vaihtoehtoja, joita on tässä selvityksessä 
tarkasteltu hyvin kevyesti.  

• Kaupunkipyöräasema on jokaisella selvitykseen kuuluneella 
kaupunkipyörien toiminta-alueella sijaitsevalla asemalla tai aseman 
lähiympäristössä. Sijainniltaan kaupunkipyöräasemat palvelevat usein 
vain asemalle jommastakummasta suunnasta saapuvia matkustajia.

• Taksiasema on n. 65 % kartoitetulla juna-asemalla. Pääsääntöisesti 
taksiasemat sijaitsevat asemien edustoilla lyhyiden kulkuyhteyksien 
päässä.

• Sähköauton latauspisteitä on tarjolla 6 aseman 
liityntäpysäköintialueella. 

• Liikkumisesteisten autopaikka on n. 60 % kartoitetuista asemista. 
Usealla asemalla puuttuu pyörätuolitunnus paikan pohjaan maalattuna 
tai merkintä on kulunut. Sijainti on pääsääntöisesti mahdollisimman 
lähellä.

• Saattoliikenteen järjestelyt asemilla ovat vaihtelevia: selkeästi 
merkityistä pysähtymispaikoista sisäänkäynnin läheisyydessä aina 
kokonaan puuttuviin. 
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteydet 1/2

Junaliikenteen ja kevyempien joukkoliikennemuotojen välisten 
vaihtoyhteyksien osalta selvityksessä tarkasteltiin erityisesti 
kulkumuotojen välistä reittiä. Joukkoliikenteen vaihtokävelyissä aseman ja 
pysäkkien välillä oleellisia huomioitavia asioita ovat muiden muassa 
matkan pituus, tasonvaihdot, esteettömyys, ajoratojen ylitykset, reitin 
sujuvuus, säänsuoja, näköyhteys tai muutoin intuitiivinen reitti sekä 
opastus.

Kartoitetuilla asemilla kävelymatkat junalaitureilta bussipysäkeille kertyvät 
joissakin kohteissa hyvin pitkiksi. Pääosin kävelymatkat ovat kuitenkin 
kohtuullisia tai jopa erittäin lyhyitä. HSL:n joukkoliikenteen 
suunnitteluohjeessa vaihtokävelyn pituuden ohjearvo on max. 150 metriä. 
Kävelymatkan todellinen pituus totta kai vaihtelee jokaisella asemalla sen 
mukaan, mikä on junan lähtö- tai saapumislaituri ja missä kohden laituria 
matkustaja astuu junasta ulos. 

Aseman vieressä sijaitsevat bussiterminaalit tai usean pysäkin selkeät 
kokonaisuudet ovat matkustajalle helposti hahmotettavia ja havaittavia. 
Osalla asemista pysäkit ovat hajautuneet aseman eri puolille, jolloin 
oikean pysäkin löytämisestä tulee heti haastavampaa ja väärälle pysäkille 
eksyessä siirtymät voivat olla pitkiä. Selkein kulkureitti laiturin ja pysäkin 
välille syntyy, kun junalaiturilta tai heti laitureilta poistuttaessa on 
näköyhteys bussipysäkille ja reitin voi arvioida nopeasti näköyhteyden 
perusteella. Ilman näköyhteyttä opastuksen merkitys korostuu.   

Laitureiden sijainti ympäröivään maankäyttöön nähden vaikuttaa 
ympäristöön ja vaihtokävelyyn orientoitumiseen. Osalla asemista laiturit 
sijaitsevat muuta maankäyttöä korkeammalla, jolloin vaihtoyhteyksien 
havainnointi onnistuu. Haastavampaa vaihtoyhteyksien havaitseminen on 
sellaisilla asemilla, jotka sijaitsevat muuta maankäyttöä matalammalla tai 
tiiviin rakentamisen keskellä. 

Siirtyminen laiturilta bussipysäkille edellyttää käytännössä aina yhtä tai 
useampaa tasonvaihtoa asematunnelin tai radan ylittävän sillan kautta. 
Lyhyin reitti on useimmiten portaita pitkin. Esteettömät reitit hissillä tai 
luiskan kautta ovat usein pidempiä. Poikkeus ovat reunalaiturit, joista 
siirtymä pysäkille voi onnistua ilman tasonvaihtoa. Reunalaitureilla voi olla 
myös integroitu ratkaisu, jossa bussipysäkit sijaitsevat junalaiturin 
yhteydessä (esim. Järvenpää).

Vakituisten matkustajien tarpeet vaihtoyhteyksien toimivuutta ajatellen 
poikkeavat satunnaista tai ensimmäistä kertaa vaihtoyhteydet tekevistä. 
Opastus ei ole vakituisille matkustajille enää tärkeää, vaan he arvostavat 
selvästi enemmän muita laatutekijöitä. Tällöin korostuvat esimerkiksi lyhyt 
ja sujuva yhteys laiturilta pysäkille, säänsuoja sekä häiriötiedottaminen. 
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteydet 2/2

Kartoitetuilla asemilla on harvoin mahdollista kulkea koko vaihtokävelyä 
säänsuojassa. Säänsuoja on ainoastaan asemilla, joilla pysäkit sijaitsevat 
radan alittavassa tunnelissa sekä osassa asemista, joilla pysäkit on 
esimerkiksi integroitu reunalaituriin tai alikulun rakenteisiin.  

Häiriötiedottaminen on mahdollista asemille sijoitetuilla 
liityntäjoukkoliikenteen kokoavilla aikataulunäytöillä, jotka kertovat 
reaaliaikaisesti lähimmiltä pysäkeiltä lähtevistä vuoroista ja niiden 
mahdollisista muutoksista. Asemarakennukseen tai muihin katettuihin 
aseman tiloihin sijoitettuna näyttö mahdollistaa vaihtoyhteyden 
odottamisen sisätiloissa ja kertoo toisaalta, tuleeko asemalta pysäkille 
siirtyessä kiristää vauhtia. Kartoitetuista asemista näytöt juna-aseman 
tiloissa oli n. 30%:ssa asemista. Nämä ovat pääasiassa terminaali- ja 
vaihtoasemia, kuten Leppävaara, Malmi ja Myyrmäki. oli pääasiassa vain 
merkittävillä terminaaliasemilla ja sellaisilla asemilla, joilla on sisätilat. 
Lisäksi näyttöjä on asemien läheisillä bussipysäkeillä. 

Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksissä erittäin merkittävää on toki myös 
kulkuvälineiden aikataulujen yhteentoimivuus. Odotusajan tulisi olla lyhyt, 
mutta mahdollistaa riittävät siirtymisajat ja vaihdon luotettavuus. Tässä 
selvityksessä ei ole tarkasteltu joukkoliikenteen aikataulusuunnittelua.

Viiden kartoitetun aseman rooli joukkoliikenteen solmukohtina kasvaa 
tulevaisuudessa raitiotieverkoston laajenemisen myötä. Pikaraitiotielinja 
550 aloittaa liikennöinnin vuonna 2024 ja muodostaa raitiotie- ja 
junaliikenteen solmukohdat Leppävaaran, Huopalahden ja Oulunkylän 
asemille. Myöhemmin aikaisintaan vuonna 2028 Vihdintien pikaratikka 
risteää junaliikenteen kanssa Valimossa ja 2030-luvulla mahdollisesti 
Tuusulanbulevardin pikaratikka Käpylässä. Valimossa ja Käpylässä tulee 
keskipitkän aikavälin kehittämisessä varautua raitiotieliikenteen tuomiin 
muutoksiin ja asemien merkityksen kasvuun.

Selvityksessä esitetyt toimenpide-ehdotukset joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien kehittämisen osalta liittyvät junalaitureiden ja pysäkkien 
väliseen opastukseen tai aikataulunäyttöjen lisäämiseen. Toimenpide-
ehdotuksissa ei oteta kantaa joukkoliikenteen reitti- ja 
aikataulusuunnitteluun, eikä pääsääntöisesti pysäkki-infrastruktuuriin 
muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Reitti- ja aikataulusuunnittelu 
luo perusedellytykset vaihtoyhteyksien toimivuudelle. 
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Opastus

Staattista opastusta kartoitettiin opastuksen kattavuuden sekä opasteiden 
sijaintien näkökulmasta. Lisäksi kartoitettiin mm. opastuksen kattavuus 
hisseille, ulos- ja sisäänkäynneille, liityntäliikenteeseen sekä -pysäköintiin. 
Asemien opastus perustuu Väyläviraston Rautatieasemien staattiset 
opasteet –suunnittelu-ohjeeseen (Väyläviraston ohjeita 18/2022).

Opastus oli pääosin riittävää selvitysalueen asemilla. Opastuksesta tehtiin 
mm. seuraavia havaintoja:

• Asemien ympäristöissä sijaitsee useissa paikoissa liityntäliikenteen 
lähtöpaikkoja, joille opastus on puutteellista tai katkeaa.

• Aseman ulos- ja sisäänkäyntien opastaminen, erityisesti hissien 
opastaminen, on puutteellista joillain asemilla. Haasteita tähän tuo 
osittain asemien infra, esimerkiksi hissien ja portaiden sijainti eri 
paikoissa tai hissin sijainti katveessa aseman rakenteiden takana.

• Opasteisiin oli kohdistettu useilla asemilla ilkivaltaa.

• Seuraavilla asemilla on kohokartta: Espoo, Järvenpää, Leppävaara ja 
Saunakallio.

Pyöräliikenteen opastamiseen liittyen on Helsingin, Vantaan ja Espoon 
asemilla käytetty opastamisessa HSL:n seudullisia pyöräliikenteen brändin 
mukaisia keltaisia opastusmerkintöjä, jotka osoittavat pyöräpysäköinnin 
sijainnit tai ohjaavat pyöräväyliltä pysäköintialueelle. Opastusmerkintöjä 
käytetään asemilla opastekylteissä ja asemien lähialuekartoissa.

Dynaamisesta opastuksesta kartoitettiin asemilla olevat junaliikenteen 
aikataulunäytöt laitureilla ja saapumisreiteillä sekä aseman välittömässä 
läheisyydessä sijaitsevat HSL:n bussiliikenteen aikataulunäytöt. Lisäksi 
asemilta kartoitettiin kuulutusjärjestelmän olemassaolo, jonka toimivuus 
arvioitiin niillä asemilla, joilla tuli kuulutus kartoitushetkellä.

Dynaaminen opastus oli melko kattavaa kaikilla asemilla ja siitä tehtiin 
mm. seuraavia havaintoja:

• Muutamilla asemilla junaliikenteen näyttölaitteet oli sijoitettu liian 
korkealle, ja olivat siten huonosti luettavissa.

• Muutamilla asemilla, jossa bussiyhteydet lähtevät aivan aseman 
vierestä, ei ollut riittävän kattavasti bussien aikataulutietoja. 

• Osalla asemista, joissa tuli kuulutus maastokatselmuksen aikana, 
kuulutuksen taso oli heikko.
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Lipunmyynti

Lipunmyynnin osalta kartoitettiin asemilla olevat HSL:n ja VR:n 
lipunmyyntiautomaatit sekä VR:n lipunmyyntipisteet. Lisäksi kartoitettiin, 
millaista ohjeistusta lipun ostamiseen asemalta löytyi esimerkiksi 
infojulisteista.

Lippuautomaatteja oli riittävästi selvitysalueen asemilla. Kaikilla asemilla 
oli yksi tai useampi HSL:n ja/tai VR:n lippuautomaatti riippuen pysähtyykö 
asemalla myös VR:n lähi- ja kaukojunaliikennettä. Lisäksi Järvenpään ja 
Hyvinkään asemilla on myös erillinen lipunmyyntipiste.

Lipunmyynnin ja sen ohjeistuksen osalta asemilla havaittiin seuraavia 
asioita:

• Useassa VR:n automaateista oli ongelmia näytön kontrastissa ja 
automaatin käyttö oli näin ollen haastavaa.

• Lipunmyynnin ohjeistus oli asemilla huonosti näkyvissä erityisesti 
HSL:n lipunmyyntikanavien osalta.
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Turvallisuus ja reitit

Turvallisuutta kartoitettiin matkustajan tai aseman käyttäjän kokeman 
turvallisuuden tunteen näkökulmasta. Turvallisuuden tunnetta tarkasteltiin 
muun muassa kameravalvonnan, valaistuksen, siisteyden ja aseman 
kokonaisuuden sekä sen saavutettavuuden kautta. Maastokatselmukset 
toteutettiin valoisaan aikaan, joten valaistusta havainnointiin asemilla 
paikan päällä vain osittain.

Kaikilla kartoitetuilla asemilla on olemassa kameravalvonta, joka on hyvin 
näkyvillä myös matkustajille ja aseman muille käyttäjille.

Valaistuksen osalta kartoitettiin pääasiassa rikkinäisiä tai toimimattomia 
valaisimia niiltä asemilta, joissa valaistus oli päällä, esim. tunneleissa ja 
alikuluissa. Osalla asemista arvioitiin, että valaistuksen tulisi olla etenkin 
alikuluissa päällä myös päiväsaikaan, sillä niissä oli hyvin hämärää.

Valaistuksen toiminnallisuudesta tulisi tehdä erillinen tarkempi selvitys, 
jotta pystyttäisiin arvioimaan valaistuksen riittävyyttä asemilla. 

Suurimmalla osalla asemista siisteyden taso oli kohtalainen tai huono. 
Aseman laitteissa ja varusteissa havaittiin olevan paljon töhryjä ja likaa, 
mikä loi nuhjuisen vaikutelman koko asemasta. Lisäksi asemilla oli etenkin 
hissien ympäristöissä erilaisia epämiellyttäviä hajuja.

Asemille saavutaan useasta eri suunnasta ja aseman laitureiden määrä 
sekä niiden tyyppi (reuna- tai välilaituri) vaikuttivat reittien pituuteen ja 
selkeyteen. Suuremmilla asemilla, joilla on reuna- ja välilaitureita, reitit 
voivat olla pitkiä ja laitureille on mahdollista saapua useasta eri kohtaa ali-
tai ylikulkujen sekä luiskien että kevyen liikenteen väylien kautta.
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Esteettömyys

Asemien esteettömyyttä tarkasteltiin eri teemojen, kuten laitureiden, 
laiturivarusteiden, tasonvaihtorakenteiden ja –laitteiden sekä opastuksen, 
kautta. Tarkastelu tehtiin silmämääräisesti ja yleispiirteisesti, koska 
varsinaisia esteettömyyskartoituksia ja mittauksia ei tehty. 

Esteettömyysvaatimukset perustuvat Väyläviraston RATO 16 Väylät ja 
laiturit-ohjeessa esitettyihin vähimmäisvaatimuksiin muun muassa 
esteettömästä reitistä, sen huomiomerkinnästä, laiturin vaara-alueesta ja 
opastuksesta. RATO 16 ohje perustuu Euroopan komission asetuksiin 
yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä koskien esteettömyyttä (PRM 
YTE) ja infrastruktuuria (INF YTE).

Esteettömyysvaatimukset eivät täyty yhdelläkään asemalla. Asemat ovat 
vanhempia kuin PRM YTE ja Väyläviraston RATO 16-ohje, minkä takia 
esteettömyyden ajantasaiset vaatimukset eivät täyty.

Erityisesti esteettömän reitin ja sen huomiomerkinnän puuttuminen sekä 
laiturin vaara-alueen puutteellinen merkitseminen tai joillakin asemilla 
vaillinainen leveys nousivat esille asemien nykytilan kartoituksessa.

Esteettömän reitin vaatimaa vapaata tilaa laiturilla olevien esteiden kuten 
laiturikatoksien ja porrashuoneiden kohdalla ei ole pystytty varmistamaan, 
koska työssä ei tehty tarkempia mittauksia.

Jokaisella asemalla on portaaton reitti joko hissillä, luiskalla tai 
molemmilla. Luiskien esteettömyysvaatimuksia pituuskaltevuudesta ei 
pystytty määrittämään kartoituksen yhteydessä.

Lähes kaikilla asemilla olevat penkit eivät täytä nykyisiä 
esteettömyysvaatimuksia käsinojien sijainnista ja määrästä sekä 
selkänojan tarpeesta.

Selvityksessä esitetyillä kehittämis- ja peruskorjaustarpeilla voidaan 
parantaa esteettömyysvaatimuksia vähäisillä toimenpiteillä osittain, mutta 
etenkin esteettömän reittiin liittyvien vaatimuksien täyttyminen tarkoittaisi 
suurempia korjaustoimenpiteitä laitureiden pintaan. Lisäksi tulisi selvittää 
laitureiden ulkopuolisten alueiden ja reittien vapaat tilat esteettömän 
reitin osalta.

RATO 16: Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 16 Väylät ja laiturit
PRM YTE: Euroopan komission asetus (EU) N.o 1300/2014 ”Vammaisten ja liikuntaesteisten henkilöiden esteetöntä pääsyä Euroopan unionin rautatiejärjestelmään koskevista yhteentoimivuuden teknisistä eritelmistä”
INF YTE: Euroopan komission asetus (EU) N.o 1299/2014 "Euroopan unionin rautatiejärjestelmän infrastruktuuriosajärjestelmää koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä"
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5. Kustannus-
arvioiden 
perusteet

Lähtöaineistojen ja nykytilan kartoituksen 
perusteella asemille on laadittu 
ehdotukset lähitulevaisuuden kehittämis- ja 
peruskorjaustoimenpiteistä. Toimenpiteille on 
laadittu alustavat kustannusarviot. 
Kustannusarviot perustuvat yksikköhintoihin, 
joiden lähtökohtia ovat Väyläviraston 
tarvemuistiot, toteutuneiden hankkeiden tai 
muiden selvityksien sekä suunnitelmien 
kustannusarviot ja Fore-kustannuslaskenta-
järjestelmän yksikköhinnat. 
Kustannusarvioihin on lisätty 30 % varaus.

Tässä luvussa on esitelty kustannusarvioissa 
käytetyt yksikköhinnat, niiden perusteet ja 
muut kustannusarvioihin liittyvät reunaehdot.
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Kustannusarvioiden perusteet

• Kustannusarvion lähtökohtana on ollut rakenteen, laitteen ja 
opastuksen parantaminen, jossa olemassa olevan rakenteen tai 
järjestelmän korvaamista uudella siten, että järjestelmän suoritustaso 
paranee. Tällöin myös kustannuksien yksikköhinnat voivat olla 
suurempia kuin uudistamisessa eli korjaamisessa, jossa olemassa 
olevan rakenteen, laitteen tai järjestelmän korvaamista uudella siten, 
että radan yleinen suoritustaso tai asema-alueen palvelutaso ei 
parane. 

• Monessa esitetyssä kehittämis- ja peruskorjaustarpeessa uusiminen 
tarkoittaa samaa kuin parantaminen eli rakenteen tai järjestelmän 
korvaamista uudella.

• Kustannusarvioiden yksikköhintoja on muodostettu eri lähteistä, joita 
ovat olleet Fore-palvelun kustannuslaskentaohjelmiston ROLA- ja 
HOLA-laskentojen yksikköhinnat, toteutuneissa hankkeissa käytetyt 
yksikköhinnat ja Väyläviraston tarvemuistioissa esitetyt 
kustannusarviot.

• Fore-kustannuslaskentajärjestelmän yksikköhintojen perusteena oli 
Väyläviraston ohjeita 39/2021 Väylähankkeiden kustannushallinta-
ohjeen 20.6.2022 päivitetty MAKU-indeksi 130 (2015=100).

• Aluekerroin 1,1

• Kokovaikutus 1,0

• Toteutusympäristö 1,06

• Toteutuneiden hankkeiden MAKU-indeksit ja kertoimet eivät ole olleet 
tiedossa yksikköhintoja käytettäessä

• Väyläviraston tarvemuistioiden kustannusarvoissa käytetyt MAKU-
indeksit ja kertoimet eivät ole olleet tiedossa yksikköhintoja 
käytettäessä

• Kustannusarvoihin on lisätty 30 % varaus, joka pitää sisällään 
hanketehtäviä:

• Työmaatehtävät

• Kalusto

• Työmaapalvelut

• Rakentaminen, sen yritys-, johto- ja työmaatehtävät 
sekä hintatason muutokset

• Tilaajatehtävät

• Suunnittelutehtävät

• Rakennuttamistehtävät

• Varaukset

MAKU-indeksi: Maarakennuskustannusindeksi (MAKU) kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä. Maarakennuskustannusindeksistä tuotetaan pistelukuja 
osaindekseittäin sekä panosryhmittäin.
HOLA: Hankeosalaskenta on hankeosiin perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Hankeosalaskenta on infrahankkeiden varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa pääsääntöisesti käytetty laskentamenetelmä, koska hankkeen 
kustannusarvioita pyritään muodostamaan vielä puutteellisten ja epävarmojen lähtötietojen pohjalta.
ROLA: Rakennusosalaskenta on panospohjaisten rakennusosien määrälaskentaan perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Rakennusosalaskennassa rakennusosille on useita erihintaisia nimikkeitä useimmiten eri 
materiaaleille, työmäärille ja/tai olosuhteille.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja muiden rakenteiden 
yksikköhinnat

Kehittämis- tai 
peruskorjaustarve

Yksikköhinta Yksikköhinnan sisältö Yksikköhinnan 
lähde

Lisätietoja

Laiturin pinnan korjaus ja 
esteettömän reitin lisäys sekä 
mahdollisen sivukaltevuuden 
muutoksen korjaus

~ 2400 €/m välilaiturilla
~ 1600 €/m reunalaiturilla

Sisältää laiturin pintamateriaalit, täytön, 
betonirakenteet, raudoitukset, laiturin 
reunaelementit ja kuivatusjärjestelmät. 
Välilaiturin vakioleveytenä käytettiin 8,0 m ja 
reunalaiturin vakioleveytenä käytettiin 5,0 m

HOLA Jokaisen aseman kohdalla on 
HOLA-laskentaan määritetty 
kyseisen aseman jokaisen laiturin 
tarkka pituus, jolloin jokaiselle 
laiturille on saatu laiturikohtainen 
kustannusarvio

Laiturin reunaelementin korjaus 1 000 €/rd-m Sisältää uuden materiaalin ja nykyisen 
reunaelementin purun, mutta ei asennusta

ROLA -

Laiturikatoksien korjaus tai 
uusiminen

380 000 €/kpl tai 770 000 
€/kpl

Tarvemuistiot -

Pysäkkikatoksien uusiminen tai 
korjaus

10 000 €/kpl Sisältää materiaalin, kuljetuksen, perustuksen 
tekemisen ja pysäkkikatoksen asennuksen

ROLA -

Penkkien uusiminen tai lisäys 2 000 €/kpl Sisältää materiaalin, kuljetuksen ja asennuksen ROLA Yksikköhinta 180 cm levyiselle 
penkille. 

Raiteiden välissä tai laiturin 
reunalla oleva suoja-aita

150 €/m Sisältää materiaalin ja asennuksen ROLA -

Muiden rakenteiden kuten 
asemarakennuksen, ali- ja 
ylikulkujen tai raiteen korjaus tai 
uusiminen

~ 400 000 – 700 000 €/kpl Sisältää materiaalin Toteutuneet hankkeet -

HOLA: Hankeosalaskenta on hankeosiin perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Hankeosalaskenta on infrahankkeiden varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa pääsääntöisesti käytetty laskentamenetelmä, koska hankkeen 
kustannusarvioita pyritään muodostamaan vielä puutteellisten ja epävarmojen lähtötietojen pohjalta.
ROLA: Rakennusosalaskenta on panospohjaisten rakennusosien määrälaskentaan perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Rakennusosalaskennassa rakennusosille on useita erihintaisia nimikkeitä useimmiten eri 
materiaaleille, työmäärille ja/tai olosuhteille.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden (portaat 
ja liukuportaat) yksikköhinnat

Kehittämis- tai 
peruskorjaustarve

Yksikköhinta Yksikköhinnan sisältö Yksikköhinnan 
lähde

Lisätietoja

Portaiden korjaus 30 000 €/kpl - Tarvemuistiot -

Portaiden uusiminen 100 000 €/kpl Sisältää maanvaraisesti rakennetun, 
paikallavaletun betonirakenteisen portaan ja 
sen käsijohteet, kuivatuskourut, tuntoon 
perustuvat varoitusalueet ja reunapalkit
sekä portaiden kehikon uusimisen ja lasien 
vaihdot

HOLA ja

Asemanseutujen
facelift-työ

HOLA:n kustannusarvio noin 
40 00 € ja Asemanseutujen 
facelift-työn kustannusarvio noin 
50 000 €.
Yksikköhinta pyöristetty 
sataantuhanteen.

Portaiden ala- tai yläpään 
tuntoon perustuvan 
varoitusalueen lisäys

1 000 €/kpl Sisältää materiaalin ja kuljetuksen ROLA Materiaali metalliritilä

Portaiden käsijohteiden korjaus, 
uusiminen tai lisäys

200 €/m Sisältää materiaalin, kuljetuksen ja asennuksen ROLA Metallinen käsijohde yhdellä 
tasolla. Pituudet määritetty 
porraskohtaisesti

Lastenvaunuluiskan lisäys 1 000 €/kpl - Asemanseutujen 
facelift-työ

Yksikköhinta 600 € pyöristetty 
lähimpään tuhanteen

Liukuportaiden korjaus ~ 230 000 tai 470 000 €/kpl - Tarvemuistiot

HOLA: Hankeosalaskenta on hankeosiin perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Hankeosalaskenta on infrahankkeiden varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa pääsääntöisesti käytetty laskentamenetelmä, koska hankkeen 
kustannusarvioita pyritään muodostamaan vielä puutteellisten ja epävarmojen lähtötietojen pohjalta.
ROLA: Rakennusosalaskenta on panospohjaisten rakennusosien määrälaskentaan perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Rakennusosalaskennassa rakennusosille on useita erihintaisia nimikkeitä useimmiten eri 
materiaaleille, työmäärille ja/tai olosuhteille.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden (luiskat ja 
hissit) yksikköhinnat

Kehittämis- tai 
peruskorjaustarve

Yksikköhinta Yksikköhinnan sisältö Yksikköhinnan 
lähde

Lisätietoja

Luiskan korjaus 20 000 €/kpl Sisältää maanvaraisesti rakennetun, 
paikallavaletun betonirakenteiden luiskan ja sen 
käsijohteet, kuivatuskourut, tuntoon perustuvat 
varoitusalueet ja reunapalkit. 

HOLA Yksikköhinta pituuskaltevuudelle 
alle 20 % noin 10 000 €, joka on 
tuplattu, jotta on saatu 
loivemman ja samalla pidemmän 
luiskan yksikköhinta

Luiskan ala- tai yläpään tuntoon 
perustuvan varoitusalueen lisäys

5 000 €/kpl Sisältää materiaalin ja kuljetuksen ROLA Materiaali kiveystä.
Metalliritilän yksikköhinta sama 
kuin portaissa

Luiskan käsijohteiden korjaus, 
uusiminen tai lisäys

200 €/m Sisältää materiaalin, kuljetuksen ja asennuksen ROLA Metallinen käsijohde yhdellä 
tasolla. Pituudet määritetty 
luiskakohtaisesti

Hissin korjaus, vähäiset 
korjaukset

10 000 tai 30 000 €/kpl - Tarvemuistiot -

Hissin korjaus, suuret korjaukset ~ 240 000 tai 490 000 €/kpl - Tarvemuistiot -

Hissin uusiminen 450 000 €/kpl Sisältää hissikuilun pohjakaukaloineen, 
betonisen kuilurakenteen ja 8 henkilön 
hissikorin umpirakenteisena. Ei sisällä 
konehuonetta, perustuksia ja anturoita.

HOLA -

HOLA: Hankeosalaskenta on hankeosiin perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Hankeosalaskenta on infrahankkeiden varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa pääsääntöisesti käytetty laskentamenetelmä, koska hankkeen 
kustannusarvioita pyritään muodostamaan vielä puutteellisten ja epävarmojen lähtötietojen pohjalta.
ROLA: Rakennusosalaskenta on panospohjaisten rakennusosien määrälaskentaan perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Rakennusosalaskennassa rakennusosille on useita erihintaisia nimikkeitä useimmiten eri 
materiaaleille, työmäärille ja/tai olosuhteille.
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Liityntäpysäköinnin, opastuksen ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien yksikköhinnat

Kehittämis- tai 
peruskorjaustarve

Yksikköhinta Yksikköhinnan sisältö Yksikköhinnan 
lähde

Lisätietoja

Pyörien liityntäpysäköinnin 
runkolukittavien kaarien 
uusiminen tai lisäys

1 000 €/teline Sisältää kaksi paikkaa Helsingin 
pyöräpysäköinnin 
yleissuunnitelman ja 
toteutusohjelman 
kustannusarvio

-

Pyörien liityntäpysäköinnin 
pyöräkatoksien uusiminen tai 
lisäys

6 000 €/kpl - Toteutuneet hankkeet -

Joukkoliikenteen vaihtoyhteyden 
pysäkkikatoksen lisäys

8 000 €/kpl Sisältää materiaalin, kuljetuksen ja asennuksen Toteutuneet hankkeet -

Opastuksen parantaminen ja 
lisäys joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksille ja asema-
alueella

2 500 €/opaste tai 
10 000 €/kokonaisuus

- Tarvemuistiot -

Liityntäliikenteen dynaamisten 
näyttöjen lisäys

3 000 €/kpl Sisältää materiaalin, kuljetuksen ja asennuksen Toteutuneet hankkeet -

Alueiden tai väylien korostamisen 
maalauksella

2 000 €/kpl - Asemanseutujen 
facelift-työ

-

Alueiden tai väylien korostamisen 
kiveyksellä 

10 000 €/kpl - Asemanseutujen 
facelift-työ

-

HOLA: Hankeosalaskenta on hankeosiin perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Hankeosalaskenta on infrahankkeiden varhaisemmissa suunnitteluvaiheissa pääsääntöisesti käytetty laskentamenetelmä, koska hankkeen 
kustannusarvioita pyritään muodostamaan vielä puutteellisten ja epävarmojen lähtötietojen pohjalta.
ROLA: Rakennusosalaskenta on panospohjaisten rakennusosien määrälaskentaan perustuva suunnitelmaratkaisuiden hinnoittelun menetelmä. Rakennusosalaskennassa rakennusosille on useita erihintaisia nimikkeitä useimmiten eri 
materiaaleille, työmäärille ja/tai olosuhteille.
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6. Kiireellisyys-
luokat ja -
perustelut

Asemat on jaoteltu lähtötietojen ja 
nykytilan analyysin sekä 
kehittämistarpeiden perusteella neljään 
kiireellisyysluokkaan erittäin kiireellisestä 
kiireettömään.

Tässä luvussa kuvataan 
kiireellisyysluokkien muodostamisen 
periaatteet. 
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Kiireellisyysluokat ja perustelut asemien 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeille

• Asemat on lajiteltu kiireellisyysluokkiin kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeiden laajuuden, vakavuuden ja toteuttamisen 
ajankohdan perusteella. Tarpeet on arvioitu asemien kunnon ja 
yleisilmeen perusteella ottaen huomioon aseman matkustajamäärät.

• Matkustajamäärä on voinut vaikuttaa arviointiin 
kiireellisyysluokkaa nostavasti tai laskevasti. Esimerkiksi 
kuntonsa puolesta melko kiireetön asema on voitu nostaa 
kiireelliseksi, jos aseman matkustajamäärä on muihin 
verrattuna hyvin korkea

• Tarpeiden toteuttamisen aikajana

• Lyhyt aikaväli 2024–2027

• Keskipitkä aikaväli 2028–2035

• Pitkä aikaväli 2035-

• Kuhunkin kiireellisyysluokkaan esitetty asema täyttää kyseisessä 
luokassa kuvatut perustelut joko osittain tai kokonaan. Luokat ja 
niiden perustelut on esitetty seuraavalla sivulla.

• Liitteissä on kuvattu asemittain perustelut, miksi kyseinen asema on 
esitetty tiettyyn kiireellisyysluokkaan.
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Kiireellisyysluokat asemien kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeille

Kiireellisyysluokka Perustelut

1 

• Paljon puutteita liittyen rakenteisiin, varusteisiin tai matkustajien turvallisuuteen
• Kunto kauttaaltaan huono ja yleisilme epäsiisti.
• Kehittämis- ja peruskorjaustarpeet ovat suuria ja keskittyvät lähivuosiin.

2

• Jonkin verran puutteita liittyen rakenteisiin, varusteisiin tai matkustajien turvallisuuteen
• Kunto paikoin huono ja yleisilme kohtalainen.
• Kehittämis- ja peruskorjaustarpeet ovat kohtalaisia ja keskittyvät lähivuosiin sekä keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin.

3

• Pienempiä puutteita liittyen rakenteisiin, varusteisiin tai matkustajien turvallisuuteen
• Kunto pääosin hyvä ja yleisilme siisti.
• Kehittämis- ja peruskorjaustarpeet vähäisiä ja nopeasti tehtävissä.
• Suuremmat kehittämis- ja peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkän ja pitkän aikavälin toimenpiteisiin.

4

• Ei puutteita tai puutteet hyvin pieniä.
• Kunto kauttaaltaan hyvä ja yleisilme siisti.
• Kehittämis- ja peruskorjaustarpeet vähäiset ja nopeasti tehtävissä.
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7. Yhteenveto 
tuloksista

Tässä luvussa kuvataan työn 
lopputuloksia. Asemat on luokiteltu 
kiireellisyysluokkiin luvun 6 kriteerien 
perusteella ja annettu asemakohtaiset 
kustannusarviot. 
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Yhteenveto työn tuloksista

Asemat on jaoteltu luvun 6 kriteerien mukaisesti kiireellisyysluokkiin. 
Kuhunkin kiireellisyysluokkaan sijoitetut asemat on esitetty oheisessa 
taulukossa rataosuuksittain ja sivulla 48 kartalla.

Kiireellisyysluokan 1 asemat painottuvat pääradalle, jossa asemat ovat 
keskimäärin kahta muuta rataa huonommassa kunnossa. 
Kiireellisyysluokassa 4 on ainoastaan kolme kaikista kartoitetuista 
asemista, ja ne sijaitsevat rantaradan itäpäässä.       

Sivuilla 50–60 on kuvattu kiireellisyysluokittain asemien kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeet ja niiden alustava yhteenlaskettu kustannusarvio 
lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Kunkin kiireellisyysluokan 
taulukoissa asemat ovat matkustajamäärien mukaisessa järjestyksessä. 
Asemien nykytilanne ja tarkat kehittämis- ja peruskorjaustarpeet 
toimenpidekohtaisine kustannusarvioineen on kuvattu raportin liitteissä.  

Päärata Rantarata Kehärata

Kiireellisyysluokka 1 Koivukylä, Malmi, Oulunkylä, Puistola ja 
Tapanila

Kirkkonummi Kannelmäki ja Pohjois-Haaga

Kiireellisyysluokka 2 Hiekkaharju, Hyvinkää, Kerava, Korso ja 
Käpylä 

Huopalahti, Leppävaara ja Masala Myyrmäki

Kiireellisyysluokka 3 Jokela, Järvenpää, Pukinmäki, Rekola, 
Saunakallio ja Savio

Espoo ja Ilmala Louhela, Malminkartano ja Martinlaakso

Kiireellisyysluokka 4 - Mäkkylä, Pitäjänmäki ja Valimo -

48



Asemien kiireellisyysluokat kartalla
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Kehittämis- ja peruskorjaustarpeiden 
kustannukset yhteensä

Oheisessa taulukossa on kuvattu yhteenlasketut kustannusarviot kiireellisyysluokittain lyhyelle, keskipitkälle ja pitkälle aikavälille.   

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Pitkä aikaväli
(2035-)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio (sis. 
varaus 30 %)

Kiireellisyysluokka 1 12 434 000 € 5 005 000 € - 17 439 000 € 22 670 700 €

Kiireellisyysluokka 2 5 622 000 € 9 870 000 € - 15 492 000 € 20 138 950 €

Kiireellisyysluokka 3 1 043 000 € 11 900 000 € 760 000 € 13 703 000 € 17 813 900 €

Kiireellisyysluokka 4 305 000 € 2 280 000 € 1 140 000 € 3 725 000 € 4 842 500 €

Yhteensä 19 404 000 € 29 055 000 € 1 900 000 € 50 359 000 € 65 466 050 €
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Kiireellisyysluokan 1 asemat 1/3

Yli 5 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Malmi

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturin ja laiturivarusteiden uusiminen
• Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden 

(hissit ja portaat) korjaus
• Liityntäliikenteen ja -pysäköinnin sekä 

aseman puutteellisen opastuksen 
parantaminen

• Turvallisuuden ja esteettömyyden 
parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien reittien ja varusteiden 
lisäys

• Yleisen siisteyden ja kunnossapidon 
lisäys sekä parantaminen

2 675 000 € - - 2 675 000 € 3 477 500 €

Yli 3 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Puistola

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden (pienet tarpeet) 
uusiminen

• Tasonvaihtolaitteiden (hissit) korjaus
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien varusteiden lisäys

• Liityntäpysäköinnin parantaminen
• Asema-alueen opastuksen 

parantaminen 

567 000 € • Laiturin korjaus
• Esteettömän reitin lisäys
• Laiturivarusteiden (suuret 

tarpeet) uusiminen

1 135 000 € 1 702 000 € 2 212 600 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 51



Kiireellisyysluokan 1 asemat 2/3

Yli 2 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Oulunkylä

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien varusteiden lisäys

• Liityntäpysäköinnin uusiminen
• Aseman yleisen opastuksen parantaminen 

pikaraitiotie 550:n liikennöinnin alkaessa

494 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

730 000 € 1 224 000 € 1 591 200 €

Kannelmäki

Omistus ja hallinta: 
Kaupunkiliikenne Oy

• Laitureiden, laiturivarusteiden ja asemaan 
liittyvien rakenteiden kuten ylikulun uusiminen

• Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden (hissit ja 
portaat) uusiminen

• Liityntäliikenteen ja -pysäköinnin sekä aseman 
puutteellisen opastuksen parantaminen

• Turvallisuuden ja esteettömyyden 
parantaminen sekä lisääminen kuten suoja-
aidan uusiminen korkeammaksi ja 
esteettömien reittien sekä varusteiden lisäys

4 072 000 € - - 4 072 000 € 5 293 600 €

Koivukylä

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden (pienet tarpeet) lisäys
• Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden (hissit ja 

liukuportaat) korjaus
• Esteettömyyden parantaminen
• Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien opastuksen 

parantaminen ja lisäys
• Liityntäpysäköinnin uusiminen
• Yleisen siisteyden ja kunnossapidon lisäys sekä 

parantaminen

310 000 € • Laiturin korjaus
• Esteettömän reitin lisäys
• Laiturivarusteiden 

(suuret tarpeet) 
uusiminen

1 120 000 € 1 430 000 € 1 859 000 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 52



Kiireellisyysluokan 1 asemat 3/3

Yli 1 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Pohjois-Haaga

Omistus ja 
hallinta: 
Kaupunkiliikenne 
Oy

• Laiturien ja laiturivarusteiden uusiminen
• Esteettömän reitin lisäys
• Liityntäpysäköinnin lisäys
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen sekä 

lisääminen kuten suoja-aidan uusiminen korkeammaksi 
sekä esteettömien reittien ja varusteiden lisäys

• Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien ja asema-alueen 
opastuksen parantaminen ja lisäys

1 642 000 € - - 1 642 000 € 2 134 600 €

Tapanila

Omistus ja 
hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Tasonvaihtorakenteiden ja –laitteiden (hissi ja portaat) 

uusiminen
• Asemaan liittyvien rakenteiden uusiminen
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen sekä 

lisääminen kuten esteettömien varusteiden lisäys
• Liityntäpysäköinnin parantaminen
• Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien ja liityntäliikenteen 

opastuksen parantaminen

1 825 000 € • Laiturin korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

750 000 € 2 575 000 € 3 347 500 €

Kirkkonummi

Omistus ja 
hallinta: 
Väylävirasto

• Painuneen raiteen ja sen vieressä olevan laiturin 
korjaus

• Laiturivarusteiden lisäys
• Liityntäpysäköinnin parantaminen

849 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

1 270 000 € 2 119 000 € 2 754 700 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 53



Kiireellisyysluokan 2 asemat 1/4

Yli 5 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Leppävaara

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laitureiden länsipäiden korjaukset
• Laiturivarusteiden (pienet tarpeet) korjaus ja 

lisäys
• Tasonvaihtolaitteen (hissi) korjaus
• Penkkien lisäys kaikille laitureille
• Aseman yleisen opastuksen parantaminen 

pikaraitiotie 550:n liikennöinnin alkaessa

1 273 000 € - - 1 273 000 € 1 654 900 €

Huopalahti

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Tasonvaihtorakenteiden (portaat) korjaus
• Liityntäpysäköinnin lisäys
• Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien 

opastuksen parantaminen
• Aseman yleisen opastuksen parantaminen 

pikaraitiotie 550:n liikennöinnin alkaessa
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien varusteiden lisäys

351 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

1 480 000 € 1 831 000 € 2 380 300 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 54



Kiireellisyysluokan 2 asemat 2/4

Yli 4 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Kerava

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden korjaus ja uusiminen
• Liityntäpysäköinnin uusiminen ja 

parantaminen
• Liityntäliikenteen opastuksen parantaminen
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten suoja-
aidan uusiminen korkeammaksi ja 
esteettömien varusteiden lisäys

2 123 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

1 975 000 € 4 098 000 € 5 326 490 €

Myyrmäki

Omistus ja hallinta: Vantaan 
kaupunki

• Laiturivarusteiden (suuret tarpeet) korjaus
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien varusteiden lisäys

• Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien 
opastuksen lisäys ja parantaminen

88 000 € • Laiturien korjaus
• Laiturivarusteiden (pienet 

tarpeet) uusiminen
• Esteettömän reitin lisäys
• Selvitys laiturilla olevien 

sähköratapylväiden siirto 
laitureiden reunaan

730 000 € 818 000 € 1 063 400 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 55



Kiireellisyysluokan 2 asemat 3/4

Yli 2 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Hiekkaharju

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien varusteiden lisäys

• Liityntäliikenteen ja asema-alueen opastuksen 
parantaminen ja lisäys

402 000 € • Laiturin uusiminen
• Esteettömän reitin 

lisäys

740 000 € 1 142 000 € 1 484 600 €

Korso

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden (pienet tarpeet) lisäys
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien varusteiden lisäys

• Liityntäpysäköinnin parantaminen
• Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien opastuksen 

korjaus

154 000 € • Laiturin korjaus
• Laiturivarusteiden 

(suuret tarpeet) 
uusiminen

• Esteettömän reitin 
lisäys

1 120 000 € 1 274 000 € 1 656 200 €

Yli 1 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Käpylä

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Tasonvaihtorakenteiden (portaat) 

peruskorjaus
• Tasonvaihtorakenteen (porras) lisäys laiturilta 

4 Tuusulanväylälle
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten suoja-
aidan uusiminen korkeammaksi ja 
esteettömien reittien sekä varusteiden lisäys

• Liityntäliikenteen ja asema-alueen opastuksen 
parantaminen

913 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys

920 000 € 1 833 000 € 2 382 900 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 56



Kiireellisyysluokan 2 asemat 4/4

Alle 1 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 %)

Hyvinkää

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden (pienet tarpeet) lisäys
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien varusteiden lisäys

• Liityntäliikenteen ja asema-alueen 
opastuksen parantaminen ja lisäys

• Liityntäpysäköinnin laadun 
yhtenäistäminen / parantaminen

241 000 € • Välilaiturin uusiminen
• Reunalaiturin korjaus
• Välilaiturin 

laiturivarusteiden (suuret 
tarpeet) korjaus

• Esteettömän reitin lisäys

2 025 000 € 2 266 000 € 2 945 800 €

Masala

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturin 1 länsipään korjaus
• Tasonvaihtorakenteen (portaat) korjaus
• Laiturivarusteiden (pienet tarpeet) 

uusiminen
• Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien 

opastuksen parantaminen

77 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin lisäys
• Pysäkkikatoksien 

uusiminen

880 000 € 957 000 € 1 244 100 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 57



Kiireellisyysluokan 3 asemat 1/3
Yli 2 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Pitkä aikaväli 
(2035- )
Kehittämistarpeet*

Pitkä aikaväli 
(2035- )
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 
%)

Espoo

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Liityntäpysäköinnin lisäys
• Liityntäliikenteen ja asema-alueen opastuksen 

parantaminen sekä uusiminen Espoon kaupungin 
hallinnoima ylikulkusilla

• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen 
sekä lisääminen kuten esteettömien varusteiden 
lisäys

159 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys

1 650 000 € - - 1 809 000 € 2 351 700 €

Pukinmäki

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen ja korjaus
• Tasonvaihtolaitteiden (hissien) korjaus
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen 

sekä lisääminen kuten esteettömien varusteiden 
lisäys

• Asema-alueen opastuksen parantaminen
• Liityntäpysäkkien (Kehä 1) viihtyisyyden 

parantaminen (melusuojauksen lisäys)

47 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys
• Pohjoisen alikulun 

valaistuksen 
riittävyyden 
arviointi.

• Hissiyhteyksien 
selvitys Kehä 1:n 
bussipysäkeille

1 145 000 € - - 1 192 000 € 1 549 600 €

Malminkartano

Omistus ja hallinta: 
Kaupunkiliikenne Oy

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Liityntäpysäköinnin lisäys ja uusiminen
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen 

sekä lisääminen kuten esteettömien varusteiden 
lisäys

• Asematunnelin valaistuksen kunnon tarkistaminen 
(kuntoarvion teettäminen)

177 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys

860 000 € - - 1 037 000 € 1 348 100 €

Martinlaakso

Omistus ja hallinta: 
Vantaan kaupunki

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen 

sekä lisääminen kuten esteettömien varusteiden 
lisäys

• Liityntäpysäköinnin lisäys
• Liityntäliikenteen opastuksen ja asema-alueen 

opastuksen parantaminen

58 000 € • Laiturien 
reunaelementtien 
korjaus ja vaihto A-
reunaelementtiin

• Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys

1 090 000 € • Laiturikatoksen 
korjaus

380 000 € 1 528 000 € 1 986 400 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä.
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Kiireellisyysluokan 3 asemat 2/3

Yli 1 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035) 
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035) 
Kustannusarvio

Pitkä aikaväli 
(2035- )
Kehittämistarpeet*

Pitkä aikaväli 
(2035- )
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 
%)

Ilmala

Omistus ja hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Tasonvaihtorakenteiden (portaat) 

korjaus
• Liityntäpysäköinnin lisäys
• Laiturialueen valaistuksen 

riittävyyden arviointi (kuntoarvion 
teettäminen)

66 000 € • Laiturin korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys
• Hissiyhteys 

eteläpään 
ylikäytävälle 
(selvityksen 
laatiminen)

740 000 € - - 806 000 € 1 047 800 €

Louhela

Omistus ja hallinta: 
Vantaan kaupunki

• Laiturivarusteiden lisäys
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen 
kuten esteettömien varusteiden 
lisäys

• Liityntäliikenteen ja asema-alueen 
opastuksen parantaminen

52 000 € • Laiturin korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys

670 000 € • Laiturikatoksen 
korjaus

380 000 € 1 102 000 € 1 432 600 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 59



Kiireellisyysluokan 3 asemat 3/3

Alle 1 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 
%)

Järvenpää

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

• Laiturivarusteiden lisäys välilaiturille
• Tasonvaihtorakenteiden (portaat) korjaus
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen sekä lisääminen 

kuten esteettömien varusteiden lisäys
• Asema-alueen opastuksen parantaminen

65 000 € • Välilaiturin katoksen 
korjaus tai uusiminen

• Välilaiturin korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

1 400 000 € 1 465 000 € 1 904 500 €

Rekola

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

• Laiturivarusteiden lisäys
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen sekä lisääminen 

kuten esteettömien varusteiden lisäys
• Liityntäpysäköinnin uusiminen ja parantaminen

83 000 € • Laiturikatoksen korjaus
• Laiturin korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

1 125 000 € 1 208 000 € 1 570 400 €

Savio

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen sekä lisääminen 
kuten esteettömien varusteiden lisäys

• Tasonvaihtorakenteiden (portaat) korjaus
• Liityntäpysäköinnin lisäys
• Liityntäliikenteen opastuksen lisäys

44 000 € • Laiturin korjaus
• Laiturivarusteiden 

(suuret tarpeet) korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

1 125 000 € 1 169 000 € 1 519 700 €

Saunakallio

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen välilaiturilla
• Tasonvaihtorakenteen (luiska) korjaus välilaiturille
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen sekä lisääminen 

kuten esteettömien varusteiden lisäys
• Liityntäpysäköinnin lisäys, uusiminen ja parantaminen
• Asema-alueen opastuksen rakenteiden korjaus
• Eteläpään alikulun valaistuksen riittävyyden arviointi (kuntoarvion 

teettäminen)

122 000 € • Välilaiturin korjaus
• Välilaiturin 

pysäkkikatoksen 
uusiminen

• Esteettömän reitin lisäys

755 000 € 877 000 € 1 140 100 €

Jokela

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

• Laiturivarusteiden lisäys
• Turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen sekä lisääminen 

kuten esteettömien varusteiden lisäys
• Liityntäpysäköinnin uusiminen ja parantaminen
• Asema-alueen opastuksen lisäys
• Alikulussa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden tarkempi arviointi

170 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin lisäys

1 340 000 € 1 510 000 € 1 963 000 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 60



Kiireellisyysluokan 4 asemat

Yli 1 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Pitkä aikaväli 
(2035- )
Kehittämistarpeet
*

Pitkä aikaväli 
(2035- )
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 
30%)

Valimo

Omistus ja 
hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Liityntäpysäköinnin uusiminen
• Liityntäliikenteen opastuksen 

parantaminen Helsingin kaupungin 
alueella

105 000 € • Laiturin korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys

745 000 € • Laiturikatoksen 
korjaus

380 000 € 1 230 000 € 1 599 000 €

Pitäjänmäki

Omistus ja 
hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Liityntäpysäköinnin lisäys ja 

uusiminen
• Asema-alueen opastuksen 

parantaminen

131 000 € • Laiturien korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys

780 000 € • Laiturikatoksen 
korjaus

380 000 € 1 291 000 € 1 678 300 €

Alle 1 milj. matkustajaa

Asema Lyhyt aikaväli (2024–2027)
Kehittämistarpeet*

Lyhyt aikaväli 
(2024–2027)
Kustannusarvio

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kehittämistarpeet*

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)
Kustannusarvio

Pitkä aikaväli 
(2035- )
Kehittämistarpeet
*

Pitkä aikaväli 
(2035- )
Kustannusarvio

Kustannusarvio 
yhteensä

Kustannusarvio 
(sis. varaus 30 
%)

Mäkkylä

Omistus ja 
hallinta: 
Väylävirasto

• Laiturivarusteiden uusiminen
• Turvallisuuden ja esteettömyyden 

parantaminen sekä lisääminen kuten 
esteettömien varusteiden lisäys

• Liityntäpysäköinnin lisäys ja 
uusiminen

• Asema-alueen opastuksen 
parantaminen

69 000 € • Laiturin korjaus
• Esteettömän reitin 

lisäys

755 000 € • Laiturikatoksen 
korjaus

380 000 € 1 204 000 € 1 565 200 €

*= Kehittämistarpeet on kuvattu tarkemmin asemakohtaisissa liitteissä. 61



8. Johtopäätökset 
ja suositukset 
jatkotoimenpiteiksi

Tässä luvussa käydään läpi 
johtopäätökset työn tuloksista sekä 
suositukset jatkotoimenpiteiksi. 
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Selvityksen perusteella Helsingin seudun juna-asemien 
nykytilan kartoituksessa mukana olleilla asemilla on puutteita ja 
korjaustarpeita, jotka vaikuttavat asemien turvallisuuteen, viihtyisyyteen 
ja käytettävyyteen. Osa asemista vaatii kokonaisvaltaisia 
parantamistoimenpiteitä lyhyellä aikavälillä, kun taas osalle asemista 
riittävät vähäiset korjaukset ja lisäykset esimerkiksi laiturivarusteissa ja 
opastuksessa. Jokaiselta asemalta löytyi korjattavaa ja puutteet 
esimerkiksi laiturien vaara-alueissa ja esteettömyydessä ovat hyvin 
yleisiä.

Asemilla on suuria eroja rataosuuksittain: rantaradan asemat ovat 
pääsääntöisesti paremmassa kunnossa kuin pääradan ja kehäradan 
länsipuolen asemat. Erityisesti päärata erottuu huonokuntoisena, ja moni 
kiireellisyysluokkaan 1 kuuluvista asemista sijaitseekin nimenomaan 
pääradalla. Vantaan ja Helsingin kaupungin omistuksissa olevat asemat 
kehäradalla eroavat myös toisistaan huomattavasti ja etenkin Helsingin 
kaupungin asemat vaativat merkittäviä parantamistoimenpiteitä.

Asemien kiireellisyysluokittelussa on käytetty yhtenä luokkaan 
vaikuttavana tekijänä aseman matkustajamäärää. Suuren 
matkustajamäärän asemia on voitu nostaa ylempään 
kiireellisyysluokkaan, jos matkustajamäärä on muihin kunnoltaan ja 
tarpeiltaan saman tasoisiin asemiin verrattuna hyvin korkea. Kuitenkin 
tulee huomioida, että matkustajamääristä huolimatta jokainen asema 
rapistuu ajan saatossa ja ne tulevat tarvitsemaan korjaus- ja 
uudistamistoimenpiteitä. Asemien tulee myös täyttää vaatimuksia liittyen 
muun muassa turvallisuuteen ja esteettömyyteen, jotka koskevat niitä 
siitäkin huolimatta, että matkustajia olisi verrattain vähän.

Asemarakenteiden kestävyydelle on asetettu korkeat vaatimukset, eli 
rakenteiden tulee kestää Suomen vaihtelevia sääolosuhteita, runsasta 
käyttöä ja mahdollista ilkivaltaa. Tämä kaventaa käytettävien materiaalien 
vaihtoehtoja, minkä takia asemista on haasteellista tehdä ulkonäöllisesti 
viihtyisiä. Viihtyisyyteen vaikuttaa hyvin vahvasti asemilla tehtävä ilkivalta, 
jollaista on hyvin yleiset lasi- ja pleksipintojen rikkomiset sekä rakenteiden 
töhrimiset. Siisteyden ylläpitämistä on yritetty erityisesti kehäradan 
asemilla parantaa sijoittamalla asemarakennuksiin ja laitureille taidetta, 
mikä on estänyt jonkin verran suurten pintojen töhrimistä.

Siisteys on merkittävä tekijä aseman yleisen viihtyisyyden kannalta. 
Siisteyteen vaikuttaa muun muassa aseman ympäristön demografia, 
rakenteiden ikä ja kunto sekä aseman käyttö oleskelu- tai 
ohikulkupaikkana. Vanhat ja kuluneet rakenteet näyttävät helposti 
epäsiisteiltä. Asemat, joilla vietetään aikaa, ovat usein epäsiistimpiä kuin 
asemat, joita käytetään lähinnä arkisten matkojen ohikulkupaikkana. Osa 
asemista erottuu selvästi muita haastavampina kohteina kunnossapidon ja 
siisteyden ylläpidossa. Myös aseman vartioinnilla on merkityksensä 
siisteyden kannalta. Maastokatselmuksen ajankohtana erittäin monella 
asemalla oli vielä toukokuussa edellistalven hiekoitussepelit ja alikuluissa 
edellissyksyn lehtiä, mikä heikentää asemien siisteystasoa huomattavasti. 
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Asemien palvelutasoa ja siisteyttä voidaan nostaa vähäisillä, edullisilla ja 
nopeasti toteutettavilla toimenpiteillä, mutta keskipitkällä tai pitkällä 
aikavälillä myös suurempia toimenpiteitä on tehtävä. Kosmeettiset 
toimenpiteet eivät ole riittäviä ylläpitämään asemien turvallisuutta tai 
estämään rapistumista, joka ajan saatossa koskee jokaista asemaa.

Esteettömyysvaatimukset eivät täyty millään asemalla. Tämä johtuu 
tarkasteltujen asemien iästä ja esteettömyyttä koskevien vaatimusten 
voimaantulosta tällä vuosituhannella. Esteettömyyttä pyritään 
huomioimaan nykypäivänä tarkemmin kuin aikaisemmin ja uusia sekä 
korjattavia asemia koskevat vaatimukset ovat tiukkoja. Selvityksessä 
onkin esitetty runsaasti esteettömyyden parantamiseen liittyviä 
korjaustarpeita ja esteettömyys tulisi huomioida huolellisesti vaatimusten 
mukaisesti kaikissa asemille tehtävissä peruskorjauksissa.

Matkustajien reitit asemille ja asema-alueella vaihtelevat suuresti riippuen 
aseman sijoittumisesta rakennetun ympäristön keskelle. Laitureille 
saavutaan lähes aina tasonvaihtojen kautta joko portaita, luiskia tai 
laitteita käyttäen. Asemien tasonvaihtolaitteet olivat rikki monella 
asemalla maastokatselmuksien ajankohtina. Maastokatselmuksilla 
havaittiin useita sillä hetkellä toimimattomia hissejä ja yhdet 
toimimattomat liukuportaat. Esimerkiksi hiekoitussepeli ja säänvaihtelu 
tuovat haasteensa ulkotiloissa sijaitseville hisseille ja liukuportaille. Myös 
ilkivalta vaikuttaa laitteiden toimivuuteen. Sidosryhmähaastatteluiden 
perusteella voidaan myös todeta, että tasonvaihtolaitteet ovat usein rikki 
ja vaativat korjausta tiuhaan tahtiin. 

Kestävän liikkumisen liityntäpysäköinnit ovat vajavaiset lähes kaikilla 
asemilla, mutta niiden kohentamisen eteen on ainakin Helsingissä ja 
Vantaalla suunnitelmia tuleville vuosille. Liityntäpysäköinnin laadun 
nostaminen tulisi olla tavoitteena myös ympäryskunnissa, joissa sujuva ja 
turvallinen pyörien liityntäpysäköinti voi houkutella uusia junaliikenteen 
käyttäjiä.

Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien osalta haasteeksi nousee usein 
pysäkkien sijainti. Joukkoliikenneyhteyksien järjestämisessä pelataan 
juna-asemien sijainnin ja niitä ympäröivän infrastruktuurin ehdoilla. 
Kaikille asemille ei yksinkertaisesti ole mahdollista päästä nykyistä 
lähemmäs johtuen katuverkosta. Huomioitava on myös linja-autoreittien 
houkuttelevan sujuvuuden ja nopeuden säilyttäminen, jolloin ei ole 
tehokasta kierrättää reittejä aivan asemarakennusten tuntumaan. 
Valtaosassa asemista vaihtokävelyt asemien ja pysäkkien välillä ovat 
kuitenkin kohtuullisen mittaisia tai jopa erittäin lyhyitä. Pysäkin sijainnista 
huolimatta riittävä opastus laitureilta alkaen on oleellista.

Tämän selvityksen, Väyläviraston tarvemuistioiden ja 
Henkilöliikennepaikkojen nykytila ja luokittelu -selvityksen tulokset 
eroavat toisistaan. Selvityksissä ja tarvemuistioissa korostuvat eri asiat ja 
niissä olevat tulokset on määritetty eri tavalla. Muun muassa 
Henkilöliikennepaikkojen nykytila ja luokittelu -selvityksessä kuntoa on 
arvioitu valokuvien perusteella kaikille valtion rataverkon asemille ja tässä 
selvityksessä on tehty maastokatselmukset rajatulle määrälle asemia, 
jolloin arvioinnin tarkkuustaso on ollut erilaista.
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Lyhyen aikavälin 2024–2027 kehittämis- ja peruskorjaustarpeet

Lyhyelle aikavälille esitettyjen kehittämis- ja peruskorjaustoimenpiteiden 
toteutus tulisi ajoittaa seuraavalle MAL-kaudelle etenkin 
kiireellisyysluokkiin 1 ja 2 kuuluvien asemien osalta. Kyseisille asemille 
esitettyjen suurempien toimenpiteiden tarkempi suunnittelu ja 
toteutuksen realistisen ajankohdan selvittäminen tulisi aloittaa heti.

Kiireellisyysluokkien 3 ja 4 lyhyen aikavälin kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeet

Kiireellisyysluokkiin 3 ja 4 kuuluvien asemien lyhyen aikavälin kehittämis-
ja peruskorjaustarpeiden toteutus seuraavalla MAL-kaudelle olisi 
suositeltavaa, kun toimenpiteet ovat vähäisiä ja helposti toteutettavasti. 
Näin voitaisiin mahdollistaa Helsingin seudun juna-asemien palvelutason 
parantaminen laajalla alueella, mikä näyttäytyy matkustajille 
tasavertaisena asemien kehittämisenä.

Kustannusarvioiden tarkennukset

Selvityksen kustannusarviot ovat alustavat ja suuntaa-antavat. 
Ensisijaisesti lyhyelle aikavälille valittavien kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeiden toteutuksille tulee laskea tarkemmat suunnittelu-
ja toteutuskustannukset.

Siisteyden ylläpidon ja kunnossapidon edistäminen

Asemien siisteyteen tulee panostaa enemmän ja kunnossapitoa tukea. 
Rikkinäisten laitteiden osalta tulisi arvioida niiden mahdolliset uusimiset 
korjauksien sijaan. Kunnossapidon rajapinnoilla on varmistettava, että 
matkustajat eivät havaitse rajojen muutosta. Edellissyksyn ja –talven 
lehdet sekä hiekoitussepelit tulee poistaa asemilta hyvissä ajoin.

Keskipitkän ja pitkän aikavälin kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeet

Asemille esitettyjen pidemmän aikavälin kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeiden tarkemman suunnittelun ja toteutuksen ajankohtaa 
tulisi alkaa edistämään mahdollisimman pian. Etenkin laitureiden 
korjauksien toteutukset edistävät asemien turvallisuutta ja 
esteettömyyttä, kun vaara-alueet vastaavat vaatimuksia ja asemille 
saadaan varmistettua esteettömät reitit eri palveluiden välille.

Asema-alueella olevat ali- ja ylikulut

Tarkasteltavilla juna-asemilla on laitureilla usein vähintään yksi 
tasonvaihtoyhteys ali- tai ylikulun kautta. Asemien jatkosuunnittelun 
yhteydessä tulisi myös laiturille johtavien tasonvaihtoyhteyksien eli ali- tai 
ylikulkujen kunto tarkastaa, jos sille on Väyläviraston tai kaupunkien 
taitorakenneasiantuntijoiden mukaan perustetta. 
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Asemien vastuurajojen selkeyttäminen

Helsingin seudun juna-asemilla asemien omistajuus ja ylläpito jakautuvat 
useille toimijoille. Eri rataosuuksilla ja kaupungeissa on asemien välillä  
eroja omistajuuden ja ylläpidon jakautumisessa. Epäselvät vastuut voivat 
johtaa siihen, että osa kunnossapidosta ”tippuu patterin väliin”. Tällöin 
asemien kunto ja siisteys ovat epätasalaatuisia sekä asemien välillä että 
asemien sisäisesti. Matkustaja ei saisi huomata kunnossapitovastuiden 
rajaa asemalla liikkuessaan. Asemien vastuurajoja tulisi selkeyttää
yhdessä eri toimijoiden kesken sekä varmistaa, että kunnossapito on 
jokaisella vastuualueella jatkuvaa ja samantasoista.    

Kaupalliset palvelut

Selvityksessä ei ole käsitelty asemien kaupallisia palveluja lukuun 
ottamatta lyhyitä mainintoja asemien yleisilmeen kuvauksissa. Asemilla 
sijaitsevia kaupallisia palveluja tulisi tarkastella osana asemien 
yksityiskohtaisempaa suunnittelua ja tarpeen mukaan kaupallisten 
palveluiden rakenteille on tehtävä kuntotarkastus. Kaupallisten 
palveluiden kunnon ja yleisilmeen tarkastuksessa on otettava huomioon 
mahdolliset ympäröivät rakenteet kuten ali- tai ylikulut. Jos näiden 
rakenteille ollaan tekemässä kunnossapito- tai peruskorjaustoimenpiteitä, 
tulisi myös niihin liittyvät muut rakenteet, kuten kaupallisten palveluiden 
rakennukset ottaa huomioon toimenpiteitä suunniteltaessa ja 
toteutettaessa.
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Asemakohtaiset liitteet

Työn tarkemmat tulokset on jaettu liitteisiin asemakohtaisesti. Kustakin 
asemasta on kuvattu nykytila ja koottu esitys kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeiksi. 

Kansilehdellä on kerrottu rataosa, jolla asema sijaitsee, laiturien määrä ja 
matkustajamäärä vuodelta 2019. Lisäksi kansilehdellä on aseman 
kiireellisyysluokka kuvattuna symbolilla ja yleiskuva asemalta.

Nykytilan kuvaus on jaettu teemoiksi. Jokaisesta teemasta on sanallinen 
nykytilan kuvaus omalla sivullaan sekä havainnollistavia 
maastokatselmuksilla otettuja kuvia.

• Yleisilme ja kunto

• Sisältää HSL:n tai Väyläviraston asemakartan asemalta

• Laitureiden, laiturivarusteiden ja muiden rakenteiden nykytila

• Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila

• Liityntäpysäköinnin nykytila

• Paikkamäärien lähteenä on käytetty HSL:n
liityntäpysäköintialuekarttaa, eli paikkoja ei ole laskettu 
maastokatselmuksilla.

• Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila

• Turvallisuuden ja reittien nykytila  

Nykytilan kuvauksen jälkeen liitteeseen on koottu muiden asemaa 
koskevien selvitysten ja hankkeiden esityksiä kehittämis- ja 
peruskorjaustarpeista. Listaus asemaa koskevista selvityksistä ei ole 
kattava.  

Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeista on kuvattu taulukossa, jossa 
tarpeet on jaoteltu lyhyelle (2024–2027), keskipitkälle (2028–2035) ja 
pitkälle aikavälille (2036-). Jokaisesta toimenpiteestä on annettu alustava 
kustannusarvio tuhannen euron tarkkuudella. Perusteet 
kustannuslaskennalle on kuvattu tämän raportin luvussa 5.
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Liiteluettelo
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• Liite 6. Jokela
• Liite 7. Järvenpää
• Liite 8. Kannelmäki
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• Liite 10. Kirkkonummi
• Liite 11. Koivukylä
• Liite 12. Korso
• Liite 13. Käpylä
• Liite 14. Leppävaara
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• Liite 19. Masala
• Liite 20. Myyrmäki
• Liite 21. Mäkkylä
• Liite 22. Oulunkylä
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• Liite 27. Rekola
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