
Liite 4 Hyvinkää



Hyvinkää
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 3

Matkustajamäärä vuonna 2019: 952 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Hyvinkään aseman kunto kohtalainen.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty korjaustarpeita liittyen 

varusteisiin, tasonvaihtorakenteisiin ja liityntäpysäköintiin 
sekä opastukseen.

• Etenkin laiturivarusteiden lisäys on todettu tarpeelliseksi 
kiireellisellä aikataululla.

• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät 
keskipitkälle aikavälille laitureiden korjaukseen, 
laiturikatoksiin ja esteettömyyteen. Kuva 1. Hyvinkään aseman reunalaituri 1.

2



Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Hyvinkäällä keskellä yritys- ja 
palvelualuetta.

• Asema on yleisilmeeltään kohtalaisen siisti. 
Rakenteita ja muun muassa laseja on töhritty 
runsaasti.

• Asema on kohtalaisessa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Aseman reunalaiturin vieressä 
sijaitsee asemarakennus, joka toimii 
matkustajien odotustilana ja rakennuksessa 
toimii kahvila.
• Asemarakennus ja siinä olevat palvelut ovat 

poistumassa käytöstä.

• Asemalta puuttuu laituri- tai pysäkkikatokset 
sekä penkit. Matkustajille ei ole sääsuojattuja 
odotustiloja asemarakennusta lukuun 
ottamatta.

Kuva 2. Hyvinkään asemakartta. Väylävirasto. Asemakartat saatavissa: 
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/kartat/asemien-lahialuekartat 3
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 1/3

• Laiturit
• Pintamateriaali on pääosin asfalttia ja matkustajien odotusalue on kiveystä.

• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.
• Välilaiturin 4–5 vaara-alueen leveys on noin 0,5 m.

• Ohiajavan junan nopeus on 80-200 km/h, joten leveys ei riitä.
• Vaatimus on vähintään 1 m / 1,5 m, kun ohiajavan junan nopeus on 61–120 km/h / 12–

200 km/h.

• Vaara-alueet erottuvat heikosti.
• Välilaiturin 4–5 sivukallistus on raiteisiin päin.

• Laiturivarusteet
• Laitureilla ei ole odotustiloja tai penkkejä.

• Reunalaiturilla 1 on asemarakennus, jossa odotustila ja penkit.
• Asemarakennus poistuu matkustajien käytöstä lähitulevaisuudessa.
• Välilaiturin 4–5 katokset ovat kohtalaisessa kunnossa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Hyvinkään aseman välilaiturin 4–5 pintamateriaali kiveystä matkustajien odotusalueella. 
Varoitusalueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä, mutta alueen leveys on liian kapea.

Kuva 4. Hyvinkään aseman välilaiturin 4–5 pintamateriaali on asfalttia laiturin etelä- ja pohjoisosissa. Välilaiturin 
sivukaltevuus on raiteille päin.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 5. Hyvinkään aseman välilaiturilla on porrashuoneiden välissä laiturikatos. Välilaiturilla ei ole penkkejä tai 
muuta odotustilaa.

Kuva 6. Hyvinkään aseman reunalaiturin 1 pintamateriaali kiveystä matkustajien odotusalueella. 
Varoitusalueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä. Reunalaiturilla ei ole penkkejä eikä 
kunnollista odotustilaa tai -katosta.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2 

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

• Portaat ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa ja pääosin 
siistejä.
• Välilaiturin eteläpään ritiläportaissa on lyhyet keskimmäiset käsijohteet 

ja alimmalta askelmalta puuttuu varsinainen porras.

• Pohjoispään ylikulkusillan portaiden katoksia on töhritty.

• Portaiden ala- ja yläpään tuntoon perustuvia varoitusalueita puuttuu.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 7. Hyvinkään asemalla olevat hissit ovat rakenteellisesti 
hyvässä kunnossa aseman alikulussa.

Kuva 8. Hämeenkadulle johtavista välilaiturin teräsportaista 
puuttuu alin askelma ja keskimmäinen käsijohde on liian lyhyt. 

Kuva 9. Pohjoiseen ylikulkuun johtavien portaiden katoksia on 
töhritty. Alempi käsijohde katkeaa lepotasanteella.
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 653 pyöräpaikkaa.
• Pyöräpysäköintipaikat on hajautettu eri puolille asemaa, jolloin ne ovat helposti 

saavutettavissa useista saapumissuunnista. 
• Käytössä on useita telinemalleja: rengastelineitä runkolukituksella ja ilman, muutamia 

leveitä runkolukittavia kaaritelineitä ja ketjulukitustelineitä. Selvästi valtaosa on 
rengastelineitä ilman runkolukitusmahdollisuutta. Osa telineistä sijaitsee katoksessa. 
Kapasiteetti on lähimmillä paikoilla niukka käyttöön nähden. 

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 483 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköinti sijaitsee aseman luoteiskulmassa useammalla alueella. 

Kulku liityntäpysäköintiin tapahtuu Hyvinkää–Hanko-radan yli laituripolkuja pitkin.
• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on taksiasema, liikkumisesteisten autopaikka, saattoliikenteen 
jättöpaikka ja autovuokraamo.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet bussilla sijaitsevat reunalaiturin 1 vieressä kootusti 

bussiterminaalissa.

• Etäisyys reunalaiturilta 1 on hyvin lyhyt ja muilta laitureilta n. 100 
metriä.

• Vaihtokävely onnistuu reunalaiturilta 1 ilman tasonvaihtoja. 
Väliaitureilta 4 ja 5 kulku on alikulun kautta portaita tai hissillä. Reitillä 
ei ole opastusta. Bussiterminaaliin on yksi ajoradan ylitys suojatietä 
pitkin. Reitillä ei ole säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 10. Pyöräpysäköintiä Hyvinkään aseman länsipuolella. Etualalla on rengastelineet ja katoksessa ketjulukitustelineet. Katos oli maastokatselmuksen 
ajankohtana erittäin täynnä. Reunalaituri 1 on heti kuvan oikealla puolella.  

Kuva 11. Pyörien liityntäpysäköintipaikkoja sijaitsee reunalaiturin 
1 vieressä porrasrakennusten välissä säänsuojassa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 12. Autojen liityntäpysäköinti Solbonkatu pohjoinen sijaitsee Hyvinkään aseman pohjoispuolella. 
Kuvattu radan ylikulkusillalta.  

Kuva 13. Bussiterminaali sijaitsee Hyvinkään aseman vieressä. Kulku terminaaliin on kuvan oikeasta laidasta 
suojatietä pitkin.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävä.
• Välilaiturilla ja reunalaiturilla hissit ovat huonosti havaittavissa ja opastus on puutteellista.
• Välilaiturilla pohjoispään portaikossa laituritasolla puuttuu opasteet.
• Välilaiturilla liityntäliikenteen opastus on puutteellista.
• Asemarakennuksen luona on kaupungin omia opaskarttoja.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla, alikulussa ja asemarakennuksen luona sekä 

sen sisällä. Etelä- ja pohjoispään ylikuluissa ei ole näyttöjä. Asemarakennuksen pohjoisella seinällä 
oleva aikataulunäyttö sijoitettu liian korkealle.

• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.

• Lipunmyynti
• Asemarakennuksen eteläpäädyssä on lippuautomaatit. Maastokatselmuksen ajankohtana toisessa 

automaatissa oli ilmoitus, ettei se ole käytössä. Toisen automaatin näytön kontrasti oli todella huono 
eikä näytöstä käytännössä nähnyt mitään.

• Asemarakennuksessa on myös automaatti sekä lipunmyyntipiste, jota ollaan lakkauttamassa (VR).
• Laiturien automaattien läheisyydessä aikataulukaapissa on VR:n ohjejuliste lipun ostamiseen, sijainti 

automaattien väärällä puolella.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 14. Välilaiturin opasteista puuttuu liityntäliikenteen opastus. Lisäksi kauempana näkyvä hissi on hieman 
huonosti havaittavissa, koska hissin oven vasemmalla puolella olevassa opasteessa ei pala valot.

Kuva 15. Asemalla on myös Hyvinkään kaupungin omia 
opaskarttoja useammassa kohdassa.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 16. Välilaiturin pohjoispään portaikossa ei ole 
ollenkaan opasteita.

Kuva 17. Asemarakennuksen seinään sijoitettu 
junaliikenteen aikataulunäyttö on sijoitettu liian 
korkealle, jolloin aikataulutietoja on haastavaa 
katsella.

Kuva 18. VR:n lippuautomaatit ulkotiloissa asemarakennuksen vieressä. 
Kartoitushetkellä toinen automaateista ei ollut käytössä ja toisessa huono kontrasti eikä 
näytöstä nähnyt käytännössä mitään. 
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/3

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laitureille 
kulku mahdollista kolmesta eri kohtaa
• Laitureiden keskeltä sekä etelä- ja pohjoispäistä yli- ja alikulkujen kautta
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Aseman länsipuolella kulkee Hyvinkää–Hanko-rata, jonka yli kulkee 
vartioitu laituripolku kahdessa kohdassa.

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

• Aseman rakenteet ja laitteet ovat epäsiistejä, runsaasti töhryjä ja 
likaa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/3

Kuva 19. Aseman länsipuolella kulkee Hyvinkää–Hanko-rata, jonka yli kulkee vartioitu laituripolku kahdessa 
kohdassa, kuvan etualalla sekä kauempana lähellä siltaa.

Kuva 20. Aseman rakenteet epäsiistejä ja niissä on runsaasti töhryjä ja likaa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 3/3

Kuva 21. Sotkettu aikataulukaappi aseman pohjoisella ylikulkusillalla. Kuva 22. Sotketut porrasrakenteet aseman pohjoiselle 
ylikulkusillalle johtavassa portaikossa.
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Muiden selvitysten ja hankkeisen esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

• Tarvemuistion perusteella
• Esitetään 2 kpl laiturikatoksen peruskorjausta (770 000 €), 2 kpl 

hissin peruskorjausta (40 000 €), 8 kpl portaan uusimista (80 000 €), 
kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €) ja kaikkien 
laitureiden peruskorjausta (270 000 €).

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

ja staattisen opastuksen parantaminen.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi
Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Odotus- tai pysäkkikatoksien lisäys kaikille laitureille (2 x 2 kpl) 40 000 €

Penkkien lisäys kaikille laitureille (8 kpl) 8 000 €

Pyörien liityntäpysäköinnin laadun yhtenäistäminen uusimalla telineitä runkolukittaviksi (140 kaarta) 140 000 €

Liityntäliikenteen opastuksen parantaminen sekä hissin ja muiden kulkuyhteyksien opastuksen 
parantaminen kaikilla laitureilla.

10 000 €

Pohjoisen ylikulkusillan portaisiin varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän (3 portaat) 6 000 €

Pohjoisen ylikulkusillan portaisiin käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon (2 portaat), alemman 
käsijohteen kolojen korjaaminen (1 portaat) ja ritiläportaiden keskimmäisen käsijohteen jatkaminen 
(2 portaat)

36 400 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 241 000 €

Keskipitkä aikaväli 
(2028–2035)

Välilaiturin pintojen ja sivukaltevuuden uusiminen sekä esteettömän reitin lisäys 855 000 €

Reunalaiturin pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 400 000 €

Välilaiturin laiturikatoksen peruskorjaus 770 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 2 025 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 2 266 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 2 945 800 €
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