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Liikkuminen Pasilan aseman ympäristössä muuttuu 

Uuden Pasilan aseman rakentaminen on alkanut. Rakennustyöt aiheuttavat 

muutoksia kaikkeen liikkumiseen aseman ympäristössä. 

 

Kävely- ja pyörätie Ratapihantiellä Pasilan aseman itäreunalla suljetaan 

23.5.2016 alkaen 

Kävely- ja pyörätie Ratapihantiellä aseman itäreunalla muuttuu työmaa-alueeksi, ja 

se suljetaan kokonaan muulta liikenteeltä. Myös Opastinsillan asemanpuoleiset hissi 

ja portaat poistuvat käytöstä. Kulku 7A, 7B ja 9 -raitiovaunujen pysäkille muuttuu 

siten, että Ratapihantie on ylitettävä joko suojatietä tai Opastinsiltaa pitkin, ja 

työmaa-alue on kierrettävä toiselta puolen katua. Kulkureitit on opastettu. 

 

 

 

 

Valitettavasti rakennustyöt vaikeuttavat liikkumista aseman välittömässä 

läheisyydessä koko rakentamisajan, vuoteen 2019 asti. Asemalaitureille ja 

asemalaitureilta pois, esimerkiksi raitiovaunupysäkeille, voi kulkea myös pohjoisen 

alikulkutunnelin kautta. Tämä reitti ei valitettavasti täysin täytä 

esteettömyysvaatimuksia, koska nousu tunnelista laiturille on kaltevuudeltaan noin 

5,5 astetta. Tunnelissa on HSL:n lippuautomaatti. 

 

 



Jalankulku siirtyy Pasilan asema-aukion reunoille 23.5.2016 alkaen 

Asema-aukion keskiosa otetaan työmaakäyttöön, ja jalankulku tapahtuu aukion 

reunoja pitkin. Kulku Pasilansillalla oleville joukkoliikenteen pysäkeille säilyy 

entisellään.  

 

 

 

 

 

 



Asema-aukion muutokset kesäkuussa 2016  

Kesäkuun alussa asema-aukion itäpuoli otetaan työmaakäyttöön. Jalankulku 

tapahtuu edelleen aukion reunoja pitkin. 

Asema-aukiolla olevat pysäköintipaikat poistuvat käytöstä, lukuun ottamatta kuutta 

saattoliikenteelle tarkoitettua 30 minuutin paikkaa. Pysäköintilippuautomaatti poistuu 

toiminnasta 1.6.2016. Taksipaikat siirtyvät aukion länsilaidalle. 

Polkupyörien pysäköinti aukiolla siirtyy 30.6. alkaen länsireunalle, missä pyörille on 

30 paikkaa. Pohjoisen alikulkutunnelin läheisyyteen järjestetään enemmän tilaa 

pyöräpysäköinnille, ja on toivottavaa, että jatkossa pyöriä säilytettäisiin siellä. 

 

 

 



 

Asema-aukion muutokset heinäkuussa 2016 

Heinäkuun alussa aseman itäinen sisäänkäynti asema-aukiolla suljetaan, ja kulku 

asemalle sekä Opastinsillalle tapahtuu muiden sisäänkäyntien kautta. 

 

 

Aukion itäpuolen töiden valmistuttua vuodenvaihteessa 2016-2017 otetaan länsipuoli 

työn alle, ja kulkeminen siirtyy itäpuolelle. Kokonaisuudessaan aukion ja aseman työt 

valmistuvat loppuvuodesta 2019, jolloin myös uusi kauppakeskus Mall of Tripla 

avataan.  

 

 

 



Lisätietoja:  

Aapo Urjanheimo, projektipäällikkö, YIT Rakennus Oy, puh. 050 538 8012, 

aapo.urjanheimo@yit.fi,  

Heidi Kauppinen, viestintäpäällikkö, YIT Rakennus Oy, puh. 040 561 6568, 

heidi.kauppinen@yit.fi 

 

Pasilasta rakentuu tulevina vuosina Helsingin toinen keskus ja entistä tärkeämpi liikenteen 

kohtauspaikka, jonka asukkaiden ja työpaikkojen määrä kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä. 

Rakentaminen käynnistyy YIT:n toteuttamasta Triplasta, johon kauppakeskuksen ja 

pysäköintilaitoksen lisäksi rakennetaan toimistotiloja, asuntoja ja hotelli. Myös Pasilan asema ja sen 

yhteyteen toteutettava joukkoliikenneterminaali ovat osa hanketta. Helsingin kaupunki on kaavoittanut 

Triplan pohjoispuolelle Ratapihakorttelit, joihin rakennetaan asuntoja 3 000 asukkaalle. Lisäksi 

Helsingin kaupungin järjestämä suunnittelukilpailu Triplan eteläpuolelle rakennettavasta 

tornitaloalueesta on käynnistymässä. Triplan myötä Keski-Pasilasta tulee kaupunkilaiselle kulttuurille, 

elämyksille ja kokemuksille omistettu kaupunginosa.www.yit.fi/tripla 
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