
Liite 1 Espoo



Espoo
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 4

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 810 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Espoon aseman kunto hyvä.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty korjaustarpeita 

liittyen aseman varusteisiin, tasonvaihtorakenteisiin 
ja opastukseen.

• Suuremmat peruskorjaustarpeet keskittyvät 
keskipitkälle aikavälille liittyen laitureiden 
korjaukseen ja esteettömyyteen.

Kuva 1. Espoon aseman reunalaituri 1.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee keskellä Espoon 
keskuksen yritys- ja liiketoiminta-
aluetta.

• Asema on yleisilmeeltään kohtalainen 
ja osittaista epäsiisteyttä on 
havaittavissa.

• Asema on hyvässä 
kunnossa rakenteellisesti.

• Aseman ylikulussa on palveluina 
pizzeria ja vieressä sijaitsee 
Espoontorin kauppakeskus.

• Asema-alueella on matkustajien lisäksi
huomattavasti oleskelijoita, jotka
voivat vähentää turvallisuuden ja 
viihtyvyyden tunnetta.

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

• Laiturit
• Pintamateriaali on kiveystä ja osittain asfalttia.

• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Vaara-alue erottuu ja sen reunassa on tuntoon perustuva merkintä lohkotuin 
nupukivin.
• Keltainen varoitusviiva puuttuu.

• Reunalaiturin 4 vaara-alue on tummennut ja laiturin reuna haljennut.
• Laituri ei ole matkustajien päivittäisessä käytössä ja sitä käytetään poikkeus- ja häiriötilanteissa.

• Raiteiden välissä oleva suoja-aita on matala.
• Matkustajilla mahdollisuus vaihtaa reunalaituria hyppimällä raiteiden ja suoja-aidan yli.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatokset ovat kohtalaisessa kunnossa.
• Pysäkkikatokset ovat osittain huonossa kunnossa.

• Rakenteita on murtunut ja pysäkkikatokset ovat epäsiistit.

• Pysäkkikatoksissa olevat penkit ovat kuluneet ja niistä puuttuu käsinojat.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja muiden 
rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Espoon aseman reunalaituri 1 ja sen pintamateriaalina 
käytetty kiveys matkustajien odotusalueella sekä asfaltointi laiturin 
itäpäädyssä. Vaara-alueen reunalla näkyy tuntoon perustuva merkintä 
lohkotuista noppakivistä.

Kuva 4. Espoon aseman reunalaiturilla 4 olevan vaara-alue ja 
laiturin reunaelementtien rikkoutuneet rakenteet. Tuntoon 
perustuvaa merkintä on korvattu linjakuivatusviemärillä. 5



Laitureiden, laiturivarusteiden ja muiden 
rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 5. Espoon aseman reuna- ja välilatureille 1 sekä 2–3 sijaitsevat pysäkkikatokset ja 
niissä olevat penkit. Katoksissa ja penkeissä on kulumisen merkkejä ja rakenteet osittain 
vaurioituneet. Penkeistä puuttuu käsinojat.

Kuva 6. Espoon aseman reunalaiturilla 4 oleva laiturikatos ja 
sen katto ovat hyvässä kunnossa. 6



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

• Rakenteellisesti kaikki portaat ovat hyvässä kunnossa.
• Portaissa on havaittavissa epäsiisteyttä.

• Ylikulun portaissa käsijohteet ovat vain yhdessä tasossa ja tuntoon 
perustuvat varoitusalueet puuttuvat.

• Käytettävissä ovat myös liukuportaat.

• Välilaiturin 2–3 itäpäässä oleva luiska on hyvässä kunnossa.
• Tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat luiskan ala- ja yläpäästä.

• Maastokatselmuksen ajankohtana hiekoitushiekkoja oli molemmin 
puolin luiskaa.

7



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 7. Espoon asemalla olevat hissit ovat 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa aseman 
ylikulkusillalla.

Kuva 8. Espoon asemalla olevat hissit ovat sisältä 
siistit.

Kuva 9. Espoon aseman välilaiturin 2–3 itäpäädyssä oleva luiska on 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Reunoille on kertynyt hiekoitushiekka.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 10. Espoon aseman ylikulun portaat ovat hyvässä kunnossa, 
mutta niissä on epäsiisteyttä. Käsijohteet ovat yhdessä tasossa, eikä 
neliskulmainen suuri muoto ole paras mahdollinen esteettömyyden 
kannalta.

Kuva 11. Aseman itäpäädyn portaat ovat hyväkuntoiset. Varoitusalueet puuttuvat.  
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 210 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköintipaikkoja on vain aseman pohjoispuolella Kirkkojärventien ja 

laiturin 1 välissä.
• Pysäköintiratkaisut ovat katettuja uusilla leveillä runkolukittavilla kaaritelineillä. 

Pysäköinti on merkitty Helsingin seudun pyöräliikenteen brändin mukaisella keltaisella 
opasteella. 

• Aseman eteläpuolella pyörä on mahdollista jättää kauppakeskus Espoontorin
pyöräpaikoille.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 379 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä on kattavasti eri puolilla asemaa. 
• Pysäköinti on maksutonta 12 h. 

• Asemalla on taksiasema, liikkumisesteisten autopaikka, saattoliikenteen 
pysähtymispaikka ja sähköauton latauspiste.  
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet muuhun joukkoliikenteeseen ovat hajautuneet aseman eri 

puolille Kirkkojärventielle ja Asematorille. Pysäkkejä sijaitsee myös 
Espoonportilla ja Siltakadulla, mutta näitä käyttävät linjat pysähtyvät myös 
Kirkkojärventiellä tai Asematorilla lukuun ottamatta linjoja 134(N) ja 136.

• Kävelymatka junan pysähdyspaikalta vaihtelee paljon: 20–450 metriä. 
Kirkkojärventien puolella etäisyydet ovat lyhyimmillään, lähimmät pysäkit heti 
laiturin 1 läntisten portaiden kohdalla.

• Vaihtokävelyn reitillä tasonvaihdot onnistuvat portaita, liukuportaita, hissiä tai 
luiskaa ylikulun kautta (pois lukien laiturin 1 yhteys Kirkkojärventien puoleisille 
pysäkeille). Ajoratojen ylityksissä on suojatiet. Osalle pysäkeistä vaihtokävely 
on säänsuojassa.

• Aseman ylikulussa on bussien aikataulunäytöt.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 12. Katettu pyöräpysäköinti Espoon asemalla reunalaiturin 1 ja Kirkkojärventien välissä. Pyörätelineen mallina on leveä 
kaariteline. Pysäköinti on merkitty Helsingin seudun pyöräliikenteen brändin mukaisella opasteella.

Kuva 13. Linja-autopysäkit reunalaiturin 1 yhteydessä sijaitsevat 
katoksessa.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävä. 
• Reunalaiturien 1 ja 4 itäpäässä poistuminen alikulkuun tapahtuu portaita pitkin.

• Portaaton reitti on pitkähkö. 

• Espoon kaupungin hallinnoiman ylikulun opastus on vanhentunutta.
• Opastusta eri puolilla asemaa sijaitseville liityntäyhteyksille on puutteellista.

• Myös opastus liityntäyhteyksiltä asemalle on puutteellista, etenkin aseman eteläpuolella sijaitsevalta Siltakadulta.

• Ylikulussa on kohokartta. 

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla, yli- ja alikuluissa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä.

• Maastokatselmuksen ajankohtana välilaiturin 2 kuulutus kuului heikosti.

• Ylikulussa on HSL:n bussiliikenteen näytöt.

• Lipunmyynti
• Ylikulussa ja reunalaiturilla 1 on HSL:n lipunmyyntiautomaatit. 
• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/2

Kuva 14. Kokokartta Espoon aseman ylikulussa. Kuva 15. Vanhentunutta opastusta puretun virastokeskuksen suuntaan Espoon aseman ylikulussa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen eri suunnista ja laitureille kulku on 
mahdollista useasta kohtaa.
• Laitureiden itä- ja länsipäiden ali- ja ylikulkusiltojen kautta 

sekä reunalaitureille 1 ja 4 pohjois- ja eteläpuolen. 
liityntäpysäköintialueilta sekä joukkoliikenteen vaihtoyhteyksiltä.

• Ei laituripolkuja.

• Ylikulussa on esteettömän reitin huomiomerkintä, mutta reittiä 
ei ole merkattu laitureilla eikä esteettömillä tasonvaihdoilla.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kartoittamaan.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 16. Espoon aseman hisseiltä ei ole esteettömän reitin 
merkintää laitureilla

Kuva 17. Espoon asemalla ylikulussa on esteettömän reitin merkintä
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laitureiden kunto on kohtalainen.
• Esitetään 4 kpl laitureiden perusparannusta (355 566 € / laituri). 

Ajankohdaksi esitetty 2023.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu vähäiseksi
• Staattisen opastuksen parantaminen.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi
Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien pysäkkikatoksien uusiminen (8 kpl) 80 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (2 x 8 kpl) 16 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen aseman eteläpuolelle (10 kaarta) 10 000 €

Portaiden käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon (2 portaat) 32 000 €

Tuntoon perustuvan varoitusalueen lisääminen portaiden ala- ja yläpäähän sisätiloissa 4 000 €

Tuntoon perustuvan varoitusalueen lisääminen välilaiturin 2-3 luiskan ala- ja yläpäähän ritilällä 2 000 €

Liityntäliikenteen ja juna-aseman opastuksen parantaminen ja bussipysäkkien numeroiden lisääminen 
opasteisiin

5 000 €

Esteellisten kulkureittien opastaminen laitureilla 1 ja 4 2 000 €

Espoon kaupungin hallinnoiman ylikulun opastuksen uusiminen kokonaan 8 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 159 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 1 650 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 650 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 809 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 2 351 700 €
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