
Liite 9 Kerava



Kerava
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 4

Matkustajamäärä vuonna 2019: 4 920 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Keravan aseman kunto on kohtalainen.
• Matkustajamäärä on suuri.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty korjaustarpeita liittyen 

aseman laiturikatoksiin, varusteisiin ja 
liityntäpysäköintiin sekä matkustajien turvallisuuteen.

• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 
aikavälille liittyen laitureiden korjaukseen ja 
esteettömyyteen. Kuva 1. Keravan aseman laiturit.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Keravalla 
keskellä asuin-, palvelu-
ja liiketoiminta-aluetta.

• Asema on yleisilmeeltään 
kohtalaisen siisti, mutta 
rakenteet ovat kuluneita ja 
asema-alueella on rakenteita 
töhritty.

• Asema on kohtalaisessa 
kunnossa rakenteellisesti.

• Aseman reunalaiturin vieressä 
on asemarakennus, jossa toimii 
kahvila.

Kuva 2. Keravan 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 1/6

• Laiturit
• Pintamateriaali on pääosin kiveystä kaikilla laitureilla.

• Välilaiturin etelä- ja pohjoispäässä asfalttia.

• Vaara-alueella tuntoon perustuva merkintä on kiveyksen kohdalla. 
• Asfaltin kohdalla on ainoastaan valkoinen varoitusviiva.

• Välilaiturin sivukaltevuus on raiteille päin.
• Keskellä laituria katoksen kohdalla pinta on huomattavasti ylempänä kuin laiturin reuna.

• Laiturikatoksien pilareiden kohdalla laiturin pinta on kohonnut.
• Raiteiden välissä oleva suoja-aita on matala.

• Matkustajilla mahdollisuus vaihtaa reunalaituria hyppimällä raiteiden ja suoja-aidan yli.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatokset ovat kuluneet, töhrittyjä ja laseja on rikottu.

• Etenkin puiset laiturikatokset ovat huonossa kunnossa.
• Reunalaiturin 6 laiturikatoksessa on metallipintoja irronnut.

• Kaikilla laitureilla olevat puiset penkit ovat huonossa kunnossa ilman selkä- ja 
käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 2/6

Kuva 3. Keravan aseman välilaiturin 4–5 pintamateriaalina käytetty kiveys matkustajien odotusalueella sekä asfaltointi laiturin etelä- ja pohjoispäädyissä. Vaara-
alueen reunalla näkyy tuntoon perustuva merkintä lohkotuista noppakivistä. Laiturikatoksen pilareiden kohdalla epätasaisuutta laiturin pinnassa. 5



Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 3/6

Kuva 4. Keravan aseman reunalaiturin 6 pintamateriaalina käytetty kiveys. Laiturikatoksen pilareiden kohdalla 
epätasaisuutta laiturin pinnassa.

Kuva 5. Keravan aseman reunalaiturin 1 pintamateriaalina käytetty kiveys. Vaara-alueen 
reunalla näkyy tuntoon perustuva merkintä lohkotuista noppakivistä. 

6



Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 4/6

Kuva 6. Keravan aseman laitureiden ja raiteiden välissä oleva suoja-aita on matala, mikä mahdollistaa raiteiden yli hyppimisen.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 5/6

Kuva 7. Keravan aseman reunalaiturin 6 laiturikatoksen yhteydessä olevat rakenteet ovat kuluneet ja rikkoutuneet. Kuva 8. Keravan aseman reunalaiturin 6 laiturikatos on 
kulunut ja ränsistynyt. 8



Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 6/6

Kuva 9. Keravan aseman välilaiturilla 4–5 olevat penkit ovat kohtalaisessa kunnossa ja niistä puuttuu käsi- ja 
selkänojat. Penkit eivät ole esteettömiä. Maastokatselmuksen ajankohtana laiturikatoksen ja porrashuoneen lasi rikottu 
ja seiniä töhritty.

Kuva 10. Keravan aseman välilaiturin 4–5 laiturikatos on kulunut. Puinen 
penkki on kulunut ja siitä puuttuu käsi- ja selkänojat. Penkki ei ole esteetön.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta hieman 
epäsiistit.
• Maastokatselmuksen ajankohtana yhden hissin luona oli voimakas haju.

• Laiturille johtavat luiskat ovat rakenteellisesti hyväkuntoisia ja 
siistejä.
• Luiskissa käsijohde on joko vain toisella puolella luiskaa tai käsijohteet ovat 

yhdellä tasolla.
• Tuntoon perustuvat varoitusalueet ovat luiskien ala- ja yläpäissä.

• Portaat ovat rakenteellisesti hyväkuntoisia ja kohtuullisen siistejä.
• Portaissa on käsijohteet vain yhdellä tasolla.
• Ala- ja yläpään tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat.
• Aseman itäpuolen ja välilaitureiden portaissa keskimmäiset 

lastenvaunuluiskan erottavat käsijohteet heiluvat.
• Aseman ylikululle vievissä teräsportaissa käsijohde on vääntynyt alaosasta ja 

katkeaa lepotasanteella.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 11. Keravan aseman laitureille johtavat luiskat ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Käsijohteet ovat joko toisella puolella luiskaa kahdella tasolla tai 
molemmin puolin yhdellä tasolla kuten kuvassa 12.

Kuva 12. Keravan aseman laitureille johtavat luiskat ovat 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa. Käsijohteet ovat joko 
molemmin puolin luiskaa yhdellä tasolla tai toisella 
puolella luiskaa kahdella tasolla.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 13. Keravan asemalla olevat hissit ovat 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa, mutta osittain 
epäsiistit

Kuva 14. Asemansillalle johtavien teräsportaiden alapäässä 
käsijohde on vääntynyt. 

Kuva 15. Keravan aseman alikulun portaat ovat hyvässä kunnossa 
ja pääosin siistejä. Käsijohteet ovat vain yhdessä tasossa ja 
varoitusalueet puuttuvat. 12



Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 1 085 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköintiä on runsaasti eri suunnista asemalle saapuville. Kävely-yhteydet laitureille 

ovat suoria ilman ylimääräistä kiertämistä, pysäköinnin sijainti on ennen kohdetta.
• Pyörätelineet ovat vaihtelevan laatuisia: rengastelineitä runkolukituksella ja ilman, runkolukittavia 

leveitä ja kapeita kaaritelineitä. Osa runkolukitustelineistä on katettu, mutta valtaosa kapasiteetista 
on ilman katoksia. Asemalla on huonokuntoinen vanha pyöräkaappi, jossa ei lukitusta ulkopuolella. 

• Pyöriä on jätetty merkittävä määrä myös reunalaiturin 1 porrasrakennusten seinustoille ilman 
telineitä.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 466 autopaikkaa.
• Autoille on laajat pysäköintikentät aseman molemmin puolin. 
• Pysäköinti on maksutonta.

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

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet bussilla on sijoitettu välittömään läheisyyteen 

asemarakennuksen taakse bussiterminaaliin. Reitti on opastettu 
laitureilta. Osa busseista jättää matkustajia myös radan ylittävälle 
sillalle.

• Etäisyys välilaitureilta on alle 200 metriä. 

• Vaihtokävely reunalaiturilta 1 onnistuu ilman tasonvaihtoja. Muilta 
laitureilta kulku alikulun kautta portaita tai hissillä. Terminaaliin on 
ajoradan ylitys ja laiturilta toiselle siirtymät suojatietä pitkin. Reitillä ei 
ole säänsuojaa. Radan ylittävältä sillalta on suora pääsy välilaitureille 4 
ja 5 portaita.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 16. Keravan aseman luoteispäädyn pyöräpysäköintiratkaisuja (reunalaituri 1). Kuvassa on näkyvillä katetut 
runkolukittavat kaaritelineet sekä siniset rengastelineet.  

Kuva 17. Keravan aseman lounaispäädyn pyöräpysäköintiä (reunalaituri 1). Telinemallina on rengastelineet. 
Kuvassa myös rikkinäinen vanha pyöräkaappi.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 18. Bussiterminaali sijaitsee aseman vieressä. Asemarakennus ja junalaiturit sijaitsevat kuvan 
ulkopuolella vasemmalla. Laiturilta toiselle siirrytään suojatietä pitkin. 

Kuva 19. Keravan aseman autojen liityntäpysäköintialuetta aseman länsipuolella.  
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla.
• Keskimmäisessä alikulussa on hämärää ja opasteiden näkyvyys on huono.
• Opastus liityntäliikenteeseen on hyvä. Bussilaiturit sijaitsevat aseman välittömässä 

läheisyydessä.
• Pohjoisen alikulun aikataulukaapit eivät ole saavutettavat. Niiden sijainti on korokkeella 

hieman etäällä jalankulkuväylästä.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä ei ole riittävästi laitureilla ja alikuluissa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Bussien lähtölaitureilla on HSL:n bussiliikenteen näytöt.

• Lipunmyynti
• Reunalaiturilla 1 on HSL:n ja VR:n lipunmyyntiautomaatit. Lisäksi välilaiturilla 4–5 

on HSL:n automaatti.
• Aseman aikataulukaapeissa on ohjejulisteita lipun ostamiseen, mutta ne eivät sijaitse 

automaattien lähellä.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 20. Aikataulukaappi aseman pohjoisessa alikulussa. Kaappi ei ole saavutettava, 
koska se sijaitsee korokkeella hieman etäällä jalankulkuväylästä.

Kuva 21. Aseman keskimmäisessä alikulussa on hämärää ja opasteiden näkyvyys on huono.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 22. Opastusta aseman eteläisessä alikulussa. Kuva 23. VR:n ja HSL:n lippuautomaatit asemarakennuksen 
vieressä laiturilla 1.
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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 yli- ja alikulkujen kautta

• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

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

• Kaikissa alikuluissa valot olivat päällä.

• Seinissä ja laiturikatoksissa on töhryjä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 24. Aseman alikulusta laiturille johtavan luiskan seinissä 
töhryjä.

Kuva 25. Aseman eteläisessä alikulussa valaistus melko hyvällä 
tasolla.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

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

kpl hissin peruskorjausta (40 000 €), 1 kpl portaiden peruskorjausta 
(100 000 €), kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €) ja 
reuna- ja välilaitureiden peruskorjausta (600 000 €).

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

korostaminen, hissin korjaus, katoksen korjaus, penkkien uusiminen.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laitureilla olevien odotuskatoksien korjaus tai uusiminen 1 540 000 €

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (12 kpl) 24 000 €

Laitureiden 5 ja 6 raiteiden välissä olevan suoja-aidan uusiminen korkeammaksi 53 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen runkolukitustelineillä (400 kaarta) 400 000 €

Porrasrakennusten viereen telineet tai opastus varsinaisille pysäköintipaikoille (10 kaarta) 10 000 €

Portaiden käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon (7 portaat), ritiläportaissa keskimmäisten 
käsijohteiden jatkaminen

8 100 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän (7 portaat) 14 000 €

Keskimmäisen alikulun opasteiden valaistuksen tarkistaminen 1 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 2 123 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen ja sivukaltevuuden korjaus sekä esteettömän reitin lisäys 1 975 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 975 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 4 098 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 5 326 490 €
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