
Liite 2 Hiekkaharju



Hiekkaharju
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 3

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 540 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Hiekkaharjun aseman kunto kohtalainen ja 
yleisilme osittain kulunut.

• Lyhyelle aikavälille on esitetty useita 
korjaustarpeita liittyen aseman 
varusteisiin, tasonvaihtorakenteisiin ja opastukseen.

• Suuremmat peruskorjaustarpeet keskittyvät 
keskipitkälle aikavälille liittyen laiturien korjaukseen 
ja esteettömyyteen. Kuva 1. Hiekkaharjun aseman välilaituri 4–5.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Vantaalla 
Hiekkaharjun asuin- ja 
liiketoiminta-alueen keskellä.

• Asema on 
yleisilmeeltään kohtalainen ja 
epäsiisti.

• Asema on kohtalaisessa 
kunnossa rakenteellisesti ja 
rakenteissa havaittavissa 
kulumista.

• Asemalla ei ole palveluita.

Kuva 2. Hiekkaharjun asemakartta. Helsingin seudun liikenne. HSL-alueen asemakartat saatavissa:   
https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat 3

https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat


Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 1/3

• Laiturit
• Pintamateriaali on pääosin asfalttia ja välilaiturilla 3–4 on kiveystä 

matkustajien odotusalueella.
• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Välilaiturin 3–4 vaara-alue on tummentunut.
• Vaara-alueen reuna on kohonnut paikoittain.
• Keltainen varoitusviiva puuttuu.

• Reunalaiturin 5 pintamateriaali on asfalttia.
• Laituri on erittäin vähäisessä matkustajien käytössä.
• Keltaiset varoitusviivat laiturin molemmin puolin.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.

• Rakenteissa ja katossa on kulumisen merkkejä.
• Laiturilla on ainoastaan kaksi penkkiä, joista puuttuu selkä- ja käsinojat.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 2/2

Kuva 3. Hiekkaharjun aseman välilaituri 3-4 ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys matkustajien odotusalueella sekä 
asfaltointi laiturin pohjoispäädyssä. Vaara-alueen reunalla ei ole tuntoon perustuva merkintää.

Kuva 4. Hiekkaharjun aseman reunalaituri 5 ja sen pintamateriaalina asfaltti. Vaara-alue on merkattu 
keltaisella varoitusviivalla.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 5. Hiekkaharjun aseman laiturikatos ja sen katto ovat kohtalaisessa kunnossa. Kuva 6. Hiekkaharjun aseman toinen penkki, joka ei täyty 
esteettömyysvaatimuksia koskien selkä- ja käsinojia.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta epäsiistit.

• Portaat ovat rakenteellisesti hyvässä tai kohtuullisessa 
kunnossa.
• Keskilaitureille johtavissa portaissa on rikkinäisiä käsijohteita. 

Käsijohteet ovat kaikissa portaissa kahdessa tasossa.

• Hiekkaharjuntien puoleisissa teräsportaissa on palkkeja ja lipan reuna, 
joiden alituskorkeus on enintään 190 cm, merkitty varoitusteippauksin.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 7. Hiekkaharjun aseman eteläpäädyn hissi 
on sisältä epäsiisti.

Kuva 8. Hiekkaharjun asemalla on portaissa rikkinäisiä käsijohteita. Kuva 9. Hiekkaharjuntien/Urheilutien alikulun portaissa on 
poikittaiset palkit, jotka ovat 190 cm:n korkeudella. Palkit 
aiheuttavat pään lyömisen vaaran. 8



Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 223 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköinti on keskitetty kolmeen paikkaan. Sijainnit ovat 

helposti saavutettavissa eri suunnista saapuessa, mutta etelän suunnasta 
tullessa pyöräpysäköinnin jälkeen täytyy kiertää kävellen takaisin 
tulosuuntaan päästääkseen alikulkuun ja laitureille. 

• Pääosin telineet ovat uusia runkolukittavia leveitä kaaritelineitä katoksissa, 
mutta tarjolla on myös rengastelineitä ilman katosta. Pyörän huoltopiste on 
käytettävissä. 

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 67 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköinti sijaitsee aseman länsipuolella. 
• Pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja on maksutonta 16 h.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema ja liikkumisesteisten autopaikka. 
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkkien sijainti Hiekkaharjuntiellä ja Talkootiellä on haastava 

mäen päällä osin mutkan takana. Yhdeltä pysäkiltä on näköyhteys 
asemalle, mutta muilta ei. Laiturilta on kaukainen näköyhteys 
lähimmälle pysäkille.

• Etäisyyttä kertyy junan pysähtymispaikasta lähimmälle pysäkille n. 150 
metriä. Kauimmat Talkootien pysäkit ovat n. 350 metrin etäisyydellä 
rakennusten takana.

• Vaihtokävelyn reitillä on tasonvaihto portaita tai hissillä. Kävelymatka 
on mahdollista tehdä ilman ajoratojen ylityksiä. Reitillä ei ole 
säänsuojaa, eikä opastusta.  
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 10. Pyöräpysäköinti Hiekkaharjun aseman länsipuolella on katettu ja telineiden mallina on leveä runkolukittava 
kaariteline. Asemalla on käytettävissä pyörän huoltopiste (kuvassa etualalla).  

Kuva 11. Hiekkaharjuntien pysäkki idän suuntaan. Taustalla näkyy 
juna-asema. 11



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävä. 
• Aseman eteläpäädyssä saapumisreiteillä hissien ja portaiden opastus on puutteellista 

(hissi- ja porrasyhteys sijaitsevat eri puolilla aseman ali kulkevaa väylää).
• Opastusta liityntäliikenteeseen on puutteellista aseman eteläpäädyssä, koska 

bussipysäkeille ei ole näköyhteyttä.

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

• Lipunmyynti
• Laiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Automaatin läheisyydessä aikataulukaapissa on HSL:n Näin käytät joukkoliikennettä -

juliste, jossa ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/2

Kuva 12. Opastus aseman pohjoisessa alikulussa on riittävällä tasolla. Valaistujen opastekylttien lisäksi 
tunnelissa on junaliikenteen aikataulunäyttö ja kuulutukset.

Kuva 13. Aseman eteläpäädyssä hissi- ja porrasyhteys laiturille sijaitsevat eri puolilla aseman ali kulkevaa 
väylää. Opastus näille on puutteellista.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laiturille kulku 
on mahdollista kahdesta kohtaa 
• Laiturin etelä- ja pohjoispään alikulkujen kautta
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei pystytty kaikilta osin kartoittamaan.
• Alikuluissa valaistus oli päällä myös päivällä.

• Eteläpäädyn alikulussa on runsaasti lehtiä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 14. Aseman eteläpäädyssä olevassa alikulussa oli maastokatselmuksen (toukokuu) ajankohtana paljon lehtiä. 
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella laitureiden ja katoksien kunto on hyvä.
• Esitetään 2 kpl laiturikatoksen peruskorjausta (380 000 €), 2 kpl hissin 

uusimista (480 000 €), 1 kpl portaan uusimista (20 000 €), kuulutuksen ja 
näyttöjen peruskorjaus (30 000 €) ja kaikkien laitureiden peruskorjausta 
(480 000 €).

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

lisääminen, staattisen opastuksen parantaminen ja portaiden korjaus.

• Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa Hiekkaharjun aseman 
pyöräpysäköinnin tarvearvio on 860 paikkaa vuonna 2030.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturikatoksen uusiminen 380 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (4 kpl) 8 000 €

Liityntäliikenteen opastuksen lisääminen Väyläviraston opasteisiin ja Vantaan kaupungin alueelle sekä 
aseman eteläpäädyn saapumisreiteillä hissi- ja porrasyhteyden opastuksen parantaminen

10 000 €

Portaiden rikkinäisten käsijohteiden korjaaminen (3 kpl) 4 000 €

Selvitys, onko portaiden 190 cm korkeudella olevia palkkeja mahdollista poistaa tai esimerkiksi 
madaltaa

-

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 402 000 €

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)

Laiturien pintojen uusiminen ja esteettömän reitin lisäys 740 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 740 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 142 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 484 600 €
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