
Liite 6 Jokela



Jokela
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 3

Matkustajamäärä vuonna 2019: 93 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Jokelan aseman kunto kohtalainen.
• Matkustajamäärä on erittäin vähäinen.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty vähäisiä 

korjaustarpeita liittyen varusteisiin, opastukseen ja 
liityntäpysäköintiin.

• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät 
keskipitkälle aikavälille laiturien korjaukseen ja 
esteettömyyteen.

Kuva 1. Jokelan aseman reunalaituri 1. 
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Tuusulassa 
keskellä asuin- ja liiketoiminta-
aluetta.

• Asema on yleisilmeeltään siisti.

• Asema on kohtalaisessa 
kunnossa rakenteellisesti.

• Aseman reunalaiturin vieressä on 
asemarakennus, jossa toimii 
kahvila.

• Asemalla pistää silmään laituri-
tai pysäkkikatoksien 
sekä penkkien puute. Matkustajille 
ei ole sääsuojattuja 
odotustiloja asemarakennusta 
lukuun ottamatta.

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

• Laiturit
• Reuna- ja välilaiturin pintamateriaali on asfalttia.

• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Vaara-alue on merkitty ainoastaan keltaisella varoitusviivalla.
• Ei tuntoon perustuvaa merkintää tai eriväristä vaara-alueen merkintää.

• Laiturivarusteet
• Välilaiturilla pysäkkikatoksessa oleva penkki ilman selkä- ja käsinojaa.

• Pysäkkikatoksen ritilät ovat osittain vääntyneet.

• Reunalaiturilla ei ole odotustilaa ja yksi penkki ilman käsinojia.
• Penkki on huonossa kunnossa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Jokelan aseman reunalaituri 1 ja sen pintamateriaalina käytetty asfaltti. Vaara-alueen reunalla ei ole 
tuntoon perustuvaa merkintää, ainoastaan keltainen varoitusviiva ja teksti ”Varokaa junaa”.

Kuva 4. Jokelan aseman välilaituri 2–3 ja sen pintamateriaalina käytetty asfaltti. Vaara-alueen reunalla ei ole 
tuntoon perustuvaa merkintää, ainoastaan keltainen varoitusviiva ja teksti ”Varokaa junaa”.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 5. Jokelan aseman reunalaiturilla on yksi penkki, joka on huonossa kunnossa. Penkistä puuttuu 
käsinojat.

Kuva 6. Jokelan aseman väliaiturilla sijaitseva pysäkkikatos ja penkki ilman käsi- ja selkänojia.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Portaat ovat pääosin rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta 
niitä ympäröivissä rakenteissa on yleistä epäsiisteyttä.
• Käsijohteet on yhdessä tasossa.

• Portaiden alapään tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat.

• Yläpään ritilä muodostaa kynnyksen .

• Luiskat ovat hyvässä kunnossa.
• Käsijohteet ovat kahdella tasolla.

• Välilaiturille johtavan luiskan käsijohde on rikkoutunut.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 7. Jokelan aseman portaat ovat hyväkuntoiset, mutta 
seinissä on töhryjä. Käsijohteet ovat yhdessä tasossa ja 
yläpäädyn ritilä muodostaa kynnyksen.

Kuva 8. Jokelan aseman väliaiturille johtavan luiskan käsijohteesta puuttuu osa luiskan yläpäässä.
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 242 pyöräpaikkaa.
• Polkupyörien pysäköintiä on sijoitettu hyvin saavutettaville paikoille eri 

saapumissuunnille. 
• Pyöräpysäköinti on vain rengastelineillä ilman runkolukitusta. Telineet ovat 

vanhoja ja eivät kiinteästi asennettuja: osin vääntyneitä ja siirtyilleet 
epäsiististi vinoihin riveihin. Pysäköinti ei ole katettua.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 250 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä on kattavasti eri puolilla asemaa. 
• Pysäköinti on maksutonta.

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

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet busseihin sijaitsevat heti reunalaiturin 1 vastapuolella. 

• Etäisyys on hyvin lyhyt, välilaitureiltakin n. 100 metriä junien 
pysähtymispaikasta.

• Vaihtokävelyn reitillä ei ole tasonvaihtoja reunalaiturilta 1. Välilaitureilta 
2 ja 3 kulku alikulun kautta on luiskaa tai portaita. Reitti on opastettu. 
Reitillä ei ole ajoratojen ylityksiä eikä säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 9. Rengastelineet Jokelan aseman laiturin 1 vieressä. Yksi 
aseman autojen liityntäpysäköinneistä vasemmalla.

Kuva 10. Rengastelineet ovat liikkuneet nurmipohjalla ja ovat 
niin lähellä toisiaan, että vain telineen toinen puoli on 
käytettävissä.

Kuva 11. Bussipysäkki sijaitsee aseman edustalla. Suora pääsy 
viereiseltä laiturilta ja muilta laitureilta tulevan alikulun portaat 
sijaitsevat kuvan ulkopuolella vasemmalla.

11



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus ei ole riittävällä tasolla, vain yksi reitti pois välilaiturilta.

• Väli- ja reunalaiturin luiskien suuaukoilta puuttuivat opasteet kokonaan.

• Liityntäliikenne on opastettu välilaiturilta laiturin 1 suuntaan.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja alikulussa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä.

• Maastokatselmuksen ajankohtana tullut kuulutus toimi hyvin.

• Aseman ympäristössä ei ole HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

• Lipunmyynti
• Reunalaiturilla 1 on HSL:n ja VR:n lipunmyyntiautomaatit.
• VR:n automaatin näytössä on huono kontrasti.

• Aurinkoisella säällä hankala käyttää.

• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 12. Reunalaiturin 1 luiskan suuaukolta puuttuu opastekyltti. Kuva 13. Aseman alikulussa liityntäliikenteen opastusta.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 14. VR:n ja HSL:n lippuautomaatit reunalaiturilla 1. Kuva 15. VR:n lippuautomaatin näytössä on heikko kontrasti 
kirkkaassa päivänvalossa.

14



Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.
• Kartoituksessa havaittiin ainoastaan yksi kamera välilaiturin pohjoispäässä.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laitureille kulku mahdollista 
kahdesta suunnasta.
• Reunalaiturille etelä- ja pohjoispäästä alikulun ja liityntäpysäköinnin sekä joukkoliikenteen 

vaihtoyhteyksien kautta
• Välilaiturille ainoastaan pohjoispäästä alikulun kautta
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei pystytty kartoittamaan kaikilta osin. 
• Alikulussa ja laitureille johtavissa luiskissa valot olivat päällä.

• Valaistuksen taso oli hyvä. Osa valoista oli pimeänä.

• Alikulun kautta vilkas pyöräliikenne, molemmilla saapumisreiteillä huonot 
näkemät.

• Portaiden ja luiskien seiniä töhritty ja hajotettu.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 16. Aseman alikulussa jalankulkua ja pyöräilyä ei ole eroteltu. Kuva 17. Reunalaiturin 1 luiskan ja portaiden 
katosrakenteita oli hajotettu ja niissä oli töhritty.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella
• Esitetään välilaiturin 2 kpl pysäkkikatoksen peruskorjausta (780 000 €), 

kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €) ja reuna- ja 
välilaitureiden peruskorjausta (440 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi
• Laitureiden pinnan korjaus, vaara-alueen korostaminen, katoksen 

lisääminen reunalaiturille, 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 1 kpl) 20 000 €

Penkkien lisäys kaikille laitureille (2 x 2 kpl) 4 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen runkolukitustelineillä. (120 kaarta)
Pyöräkatokset vähintään yhteen kohteeseen kummallekin puolelle rataa. (2 katosta)

120 000 €
12 000 €

Puuttuvien opasteiden lisääminen luiskien suuaukoille 5 000 €

Portaiden käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon (1 portaat) 8 000 €

Tuntoon perustuva varoitusalue portaiden alareunaan (1 portaat) 1 000 €

Alikulussa jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden tarkempi arviointi (selvityksen laatiminen) -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 170 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen uusiminen ja esteettömän reitin lisäys 1 340 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 340 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 510 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 963 000 €
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