
Liite 7 Järvenpää



Järvenpää
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 3

Matkustajamäärä vuonna 2019: 842 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Järvenpään aseman kunto hyvä reunalaiturilla ja kohtalainen 
välilaiturilla.

• Matkustajamäärä on vähäinen.
• Reunalaituri ja siihen liittyvät alueet on uusittu.
• Kehittämis- ja peruskorjaustarpeet koskevat välilaituria.
• Lyhyen aikavälin peruskorjaustarpeet ovat vähäisiä liittyen 

varusteisiin ja tasonvaihtorakenteisiin sekä -laitteisiin.
• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle aikavälille 

laiturin ja laiturikatoksen korjaukseen. Kuva 1. Järvenpään aseman reunalaituri 1.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee keskellä Järvenpään 
yritys- ja liiketoiminta-aluetta.

• Asema on yleisilmeeltään siisti uusitun 
reunalaiturin ja sitä ympäröivän alueen 
osalta. Välilaituri on myös kohtuullisen 
siisti.

• Asema on reunalaiturin osalta hyvässä 
kunnossa ja välilaiturin osalta 
kohtalaisessa kunnossa rakenteellisesti.

• Aseman reunalaiturin vieressä 
on asemarakennus, jossa toimii VR:n 
palvelupiste.

Kuva 2. Järvenpään asemakartta. Väylävirasto. Asemakartat saatavissa: 
https://vayla.fi/vaylista/aineistot/kartat/asemien-lahialuekartat 3

https://vayla.fi/vaylista/aineistot/kartat/asemien-lahialuekartat


Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 1/4

• Laiturit
• Reunalaituri on uusittu.

• Pintamateriaali on kiveystä.

• Vaara-alueen tuntoon perustavasta merkinnästä on irronnut nappuloita.

• Välilaituri on pääosin asfalttia ja matkustajien odotusalueen kohdalla 
on kiveystä.

• Välilaiturin vaara-alueen keskellä on heikko keltainen varoitusmerkintä.

• Laiturivarusteet
• Välilaiturin laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.

• Välilaiturin penkit ovat osittain huonossa kunnossa ja ilman käsinojia.

• Reunalaiturin laiturikatos, sääsuojat ja penkit ovat hyvässä kunnossa.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 3. Järvenpään aseman välilaiturin 3–4 pintamateriaali kiveystä matkustajien odotusalueella ja asfalttia laiturin 
etelä- sekä pohjoispäädyissä. Varoitusalueen reunalla ei ole tuntoon perustuva merkintä ja keltainen varoitusviiva on 
maalattu keskelle vaara-aluetta.

Kuva 4 Järvenpään aseman uusitun reunalaiturin 1 pintamateriaali  on kiveystä. Varoitusalueen reunalla 
on tuntoon perustuva merkintä ja keltainen varoitusviiva, jotka täyttävät esteettömyysvaatimukset. 
Maastokatselmuksen ajankohtana tuntoon perustuvasta merkinnästä oli irronnut nappuloita.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 5. Järvenpään aseman välilaiturin 3–4 laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa ja osittain töhritty. Kuva 6. Järvenpään aseman välilaiturilla 3-4 olevat penkit ovat huonossa kunnossa ilman käsinojia. 
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 4/4

Kuva 7. Järvenpään aseman reunalaiturin 1 uusitut laiturivarusteet ovat hyvässä kunnossa. 
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Osittain epäsiistit.

• Maastokatselmuksen ajankohtana reunalaiturin hississä nukkui henkilö.

• Asemalla on sekä vanhoja että uusittuja portaita.
• Välilaitureiden portaissa on epäsiisteyttä. Käsijohteita on yhdessä 

tasossa ja osa käsijohteista on rikkinäisiä. 

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäistä 
puuttuvat.

• Reunalaiturin uusitut portaat ovat hyvässä kunnossa ja siistit.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 8. Järvenpään aseman välilaiturin 3–4 hissi 
on osittain epäsiisti.

Kuva 9. Järvenpään aseman reunalaiturin 1 hissille on esteetön 
reitti ja tuntoon perustuva varoitusmerkintä hissin edessä.

Kuva 10. Järvenpään aseman reunalaiturin 1 hissi 
on osittain epäsiisti. Maastokatselmuksen 
ajankohtana hississä nukkui henkilö. 9



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 11. Aseman pohjoispään portaat välilaiturilta 3 ja 4 ovat 
kuluneet ja töhrityt. Käsijohteet on vain yhdessä tasossa ja 
varoitusalueet puuttuvat.  

Kuva 12. Reunalaiturin portaat ovat siistit ja hyväkuntoiset. 
Esteettömyys on huomioitu hyvin.
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 773 pyöräpaikkaa.
• Pyöräpysäköintipaikkoja on hyvin runsaasti aseman eri puolilla. Joka 

suunnalta saapuville löytyy hyvin saavutettava pysäköintipaikka.
• Valtaosa telineistä on uusia ja siistejä runkolukittavia kapeita kaaritelineitä. 

Lisäksi asemalla on ketjulukitustelineitä ja rengastelineitä ilman 
runkolukitusta. Osa telineistä sijaitsee katoksissa. 

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 486 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä on kattavasti aseman molemmin puolin.
• Pysäköinti on maksutonta. 

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

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet bussilla sijaitsevat reunalaiturin 12 vieressä kootusti 

bussiterminaalissa.

• Etäisyys reunalaiturilta 1 on hyvin lyhyt ja välilaitureilta 2 ja 3 n. 100 
metriä junan pysähtymispaikasta.  

• Reunalaiturilta 1 on suora pääsy busseihin ilman tasonvaihtoja. 
Välilaitureilta kulku on alikulun kautta: tasonvaihdot portaita tai hissillä. 
Reitillä ei ole ajoratojen ylityksiä. Kulku onnistuu osittain säänsuojassa. 
Keskimmäisessä alikulussa on bussien aikataulunäytöt ja reittikartta.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 13. Runkolukittavat kapeat kaaritelineet sijaitsevat katoksessa 
Järvenpään asemalla reunalaiturilla 1.

Kuva 14. Katetut rengastelineet aseman itäpuolella. Kulku laitureille 
on kuvan taka-alalla näkyvien portaiden kautta.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 15. Bussiterminaali sijaitsee reunalaiturin 1 vieressä. 
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3
• Staattinen opastus

• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla. Opastus on uusittu lähes kokonaan uuden raiteen ja reunalaiturin 
rakentamisen yhteydessä.

• Välilaiturilla hissillisen uloskäynnin opastus on puutteellista.
• Pohjoispään alikulussa oleva aikataulukaappi ei ole saavutettava, koska se on asennettu penkereelle etäälle 

jalankulkuväylästä. Kaapin edessä on lisäksi hiekka-astia ja pensaita.
• Liityntäliikenne hyvin on opastettu ja sen sijainti on aivan aseman vieressä.
• Reunalaiturilla 1, keskimmäisessä alikulussa ja asemarakennuksessa on kohokartta.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä ei ole riittävästi laitureilla, alikuluissa ja asemarakennuksessa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä. Maastokatselmuksen ajankohtana tullut kuulutus toimi hyvin alikulussa.
• Maastokatselmuksen ajankohtana välilaiturin 3 ohiajavasta junasta ei tullut kuulutusta.
• Välilaiturin valaisinpylväissä on uudet lieriökaiuttimet sekä vanhat torvikaiuttimet.
• Asemalta lähtevien bussien aikataulunäyttöjä on bussien lähtölaiturien vieressä sekä alikulussa.

• Lipunmyynti
• Reunalaiturilla 1, asemarakennuksen vieressä ja alikulussa on VR:n lipunmyyntiautomaatit. Asemarakennuksessa 

on lisäksi lipunmyyntipiste, jota ollaan lakkauttamassa (VR).
• VR:n automaatin näytössä on huono kontrasti.

• Aurinkoisella säällä hankala käyttää.

• Alikulun automaatin vieressä aikataulukaapissa on VR:n ohjejuliste lipun ostamiseen. Ohjejulisteita on lisäksi 
aseman muissa aikataulukaapeissa.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 16. Aseman pohjoispään alikulussa aikataulukaappi ei ole saavutettava, koska kaappi on asennettu penkereelle 
etäälle jalankulkuväylästä. Kaapin edessä hiekka-astia ja pensaita.

Kuva 17. Aseman viereisessä bussiterminaalissa bussiliikenteen 
aikataulunäyttö.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 18. Kohokartta ja VR:n lippuautomaatti asemarakennuksen 
vieressä laiturilla 1.

Kuva 19. Välilaiturin valaisinpylväissä kahdet kaiuttimet, uudet 
lieriökaiuttimet sekä vanhat torvikaiuttimet.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

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

reunalaiturille liityntäpysäköintialueelta
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla on esteetön reitti ja sen merkintä uusitulle reunalaiturille.
• Välilaiturille ei ole esteettömän reitin merkintää.

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

• Aseman siisteystaso on melko hyvä, joitain töhryjä laitteissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 20. Aseman yleisilme on siisti. Kuva 21. Kohokartta asemarakennuksen sisällä kuvaamassa aseman 
esteetöntä reittiä.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella hissin kunto välttävä.
• Esitetään välilaiturin laiturikatoksen peruskorjausta (380 000 €), 1 kpl 

hissin peruskorjausta (240 000 €), 2 kpl portaan uusimista (20 000 €), 
kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €) ja reunalaiturin 
peruskorjausta (150 000 €).
• Välilaiturin peruskorjausta ei ole esitetty. Tiedossa ristiriitaa, koska reunalaituri on 

uusittu.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi välilaiturin osalta
• Katoksen uusiminen, portaiden ja niiden käsijohteiden korjaus 

sekä staattisen opastuksen parantaminen.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Välilaiturin penkkien uusiminen (3 kpl) 6 000 €

Välilaiturin portaissa käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon ja rikkinäisten uusiminen (5 portaat) 44 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän (5 portaat) 10 000 €

Välilaiturin hissin opastuksen parantaminen 5 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 65 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Välilaiturin katoksen korjaus tai uusiminen 380 000 €

Välilaiturin pinnan korjaus ja esteettömän reitin lisäys 1 020 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 400 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 465 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 904 500 €
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