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Kirkkonummi
Rantarata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 3

Matkustajamäärä vuonna 2019: 1 150 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Kirkkonummen aseman kunto on kohtalainen.
• Välilaiturin viereinen raide on painunut.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty korjaustarpeita liittyen 

varusteisiin, liityntäpysäköintiin ja matkustajien 
turvallisuuteen.

• Raiteen painuman korjaustarve sijoittuu lyhyelle aikavälille.
• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 

aikavälille liittyen laiturien korjaukseen ja esteettömyyteen. Kuva 1. Kirkkonummen aseman välilaituri 2–3.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Kirkkonummella keskellä 
palvelu- ja liiketoiminta-aluetta.

• Asema on yleisilmeeltään siisti.

• Asema on kohtalaisessa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Alikulku on uusittu lähiaikoina ja se on 
tehty esteettömäksi.

• Välilaiturin vieressä oleva raide on 
painunut huomattavasti aiheuttaen vaaraa 
matkustajien turvallisuuteen.

• Aseman reunalaiturin vieressä on 
asemarakennus, jossa toimii kioski.

• Asemalla ei ole matkustajille sääsuojia tai 
odotustiloja eikä välilaiturilla ole penkkejä.

Kuva 2. Kirkkonummen 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
• Pintamateriaalina on asfaltti kaikilla laitureilla.

• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.

• Vaara-alue on merkitty ainoastaan keltaisella varoitusviivalla, joka on kulunut 
kaikilla laitureilla.

• Reunalaiturilla 1 on epätasaisuutta pituussuunnassa.
• Välilaiturin 3 ja junan lattian välinen ero on yli 10 cm.

• Junan lattia on alempana kuin laiturin pinta.

• Raide on painunut pohjaolosuhteiden takia.

• Laiturivarusteet
• Ei odotustiloja tai penkkejä kummallakaan laiturilla.
• Asemarakennuksen edessä on yksi penkki.
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Kirkkonummen aseman välilaiturin 2–3 
pintamateriaalina asfaltti. Vaara-alue merkattu ainoastaan 
keltaisella varoitusviivalla.

Kuva 4. Kirkkonummen aseman reunalaiturin pintamateriaalina 
asfaltti. Vaara-alue merkattu ainoastaan keltaisella varoitusviivalla. 
Laiturin länsipäässä pinta kohonnut.

Kuva 5. Kirkkonummen aseman reunalaiturilla on yksi penkki, 
jossa ei ole käsinojia. 
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 6. Kirkkonummen aseman välilaiturilla 2–3 varoitetaan 
laiturin reunan ja junan lattian välisestä korkeuserosta.

Kuva 7. Kirkkonummen aseman välilaiturilta 3 matkustaja 
joutuu astumaan alas junan lattian tasolle.

Kuva 8. Kirkkonummen aseman välilaiturin 3 ja junan lattian 
välinen korkeusero on huomattava ja estää muuan muassa 
pyörätuolilla liikkumisen ilman avustusta. 6



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Laitureiden välillä kulkeva alikulu, hissit ja portaat alikulusta 
molemmille laitureille on uusittu muutaman vuoden sisällä.

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Osittain epäsiistit.

• Portaat ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa ja siistit.
• Askelmissa on kontrastiraidat ja käsijohteet ovat kahdessa tasossa.

• Käsijohteet katkeavat hissien konehuoneiden ovien takia puolivälissä 
portaita.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 9. Kirkkonummen aseman laiturien hissit ovat rakenteellisesti 
hyvässä kunnossa, mutta osittain epäsiistit.

Kuva 10. Aseman portaat ovat hyväkuntoiset. Käsijohde katkeaa 
hissin konehuoneen oven kohdalla. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 424 pyöräpaikkaa.
• Pyöräpaikat sijaitsevat asemalle jokaisesta suunnasta tullessa hyvin saavutettavasti 

reitin varrella. 
• Länsipäässä on uudet rengastelineet runkolukituksella katoksen alla. Pysäköintiä on 

opastettu Helsingin seudun pyöräliikenteen brändin mukaisilla opasteilla. 
Bussiterminaalin ja aseman välissä pyöräpysäköinti on rengastelineillä, ei katettuna. 
Telineet eivät ole kiinteitä, joten ne ovat siirtyilleet epäsiisteihin riveihin.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 718 autopaikkaa.
• Autoille on kattavasti pysäköintikenttää aseman eri puolilla. Käytössä on myös 

aseman ostoskeskuksen pysäköintihalli asemaa vastapäätä. 
• Pysäköinti on maksutonta. 

• Asemalla on taksiasema ja liikkumisesteisten autopaikka.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet bussilla ovat näköyhteyden päässä bussiterminaalissa 

aseman itäpäädyssä, reitti on myös opastettu.

• Sijainti on melko lähellä ja reitti helppo, mutta kävelyetäisyyttä 
välilaitureilta voi kertyä yli 200 metriä.

• Reunalaiturilta 1 vaihtokävelyyn ei sisälly tasonvaihtoja. Välilaitureilta 2 
ja 3 kulku alikulun kautta on portaita tai hissillä. Osalle pysäkeistä 
terminaalissa tulee tehdä ajoradan ylitys suojatietä. Reitillä ei ole 
säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 11. Kirkkonummen aseman eteläpäässä on katettu pyörien 
liityntäpysäköinti. Telinemallina on rengasteline runkolukituksella.

Kuva 12. Rengastelineet reunalaiturin 1 ja bussiterminaalin välissä. Kulku 
välilaitureille 2 ja 3 kuvassa oikealla näkyvien portaiden tai hissin sekä 
tunnelin kautta. Bussiterminaali on kuvassa taustalla.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 13. Bussiterminaali aseman itäpäädyssä. Oikealla olevien terminaalipysäkkien lisäksi osa busseista pysähtyy vasemmalla Asemankaaren varressa olevalla 
pysäkillä.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla. Opasteet ovat pääosin uusittu 

alikulun uusimisen yhteydessä.
• Opastus liityntäliikenteeseen on hyvä. Bussilaiturit sijaitsevat aseman 

välittömässä läheisyydessä.

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

• Lipunmyynti
• Välilaiturilla 2–3 on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä HSL:n ohjeistusta lipun ostamiseen. 

Välilaiturin 2–3 aikataulukaapissa on VR:n ohjeistus lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/2

Kuva 14. Opastusta liityntäliikenteeseen välilaiturilla. Kuva 15. Bussiliikenteen aikataulunäyttö aseman vieressä 
sijaitsevassa bussiterminaalissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta 
ja laitureille kulku mahdollista useasta eri kohtaa
• Reunalaiturille itä- ja länsipäistä
• Välilaiturille kulku ainoastaan itäpäästä alikulun kautta
• Ei laituripolkuja.

• Alikäytävässä esteettömän reitin merkinnät.
• Laitureilla ei ole esteettömän reitin merkintöjä.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kokonaisuudessaan kartoittamaan.
• Alikulussa on valot päällä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 16. Kirkkonummen aseman alikulussa on 
esteettömän reitin merkintä välilaiturin hissille.

Kuva 17. Aseman uusitussa alikulussa hyvin valoisaa kattoikkunoiden ansiosta. Lisäksi alikulun valot päällä myös 
päiväsaikaan.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella kaikki laiturit kohtalaisessa kunnossa.
• Esitetään 3 kpl laitureiden perusparannusta ja pysäkkikatosten 

lisäämistä laitureille (355 556 € / laituri). Ajankohdaksi esitetty 2023.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi laiturien 1–2 osalta ja suureksi 
laiturin 3 osalta
• Laiturin pinnan korjaus, laiturin sivukaltevuuden korjaus, vaara-alueen 

korostaminen, katoksien lisäys, penkkien lisäys.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Alustava 
kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturin 3 vieressä olevan raiteen pystygeometrian korjaaminen 700 000 €

Pysäkkikatoksien lisäys kaikille laitureille 20 000 €

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

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen runkolukitustelineillä bussiterminaalin ja aseman 
väliin (125 kaarta)

125 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 849 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 1 270 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 270 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 2 119 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 2 754 700 €
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