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Koivukylä
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 164 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Koivukylän aseman kunto on kauttaaltaan huono ja 
yleisilme erittäin epäsiisti. Asemalla tehdään runsaasti 
ilkivaltaa.

• Lyhyelle aikavälille on esitetty runsaasti korjaustarpeita 
liittyen laiturivarusteisiin, tasonvaihtorakenteisiin ja-
laitteisiin sekä opastukseen.

• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 
aikavälille liittyen laiturin korjaukseen, esteettömyyteen ja 
laiturikatokseen.

Kuva 1. Koivukylän aseman välilaituri.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee pääradan varressa 
Vantaan Koivukylän liikekeskuksessa.

• Asema on yleisilmeeltään erittäin epäsiisti 
ja asemalla tehdään paljon ilkivaltaa.

• Asema on huonossa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemalla ei ole palveluja, mutta aseman 
lähiympäristössä sijaitsee kaupallisia 
palveluja. 

Kuva 2. Koivukylän asemakartta. Helsingin seudun liikenne. HSL-alueen asemakartat saatavissa:   
https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat
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Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 1/4

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä matkustajien odotusalueella ja asfalttia laiturin 

etelä- ja pohjoispäässä.
• Ei tuntoon perustuvaa merkintää eikä keltaista varoitusviivaa vaara-alueen 

rajalla.
• Vaara-alueen valkoinen väri on tummentunut.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatoksessa on kulumisen merkkejä ja se on kohtalaisessa kunnossa.
• Penkkejä on vähän ja ne ovat huonossa kunnossa.

• Ei selkä- ja käsinojia.

• Muut rakenteet
• Ylikulku on täynnä pulujen jätöksiä.
• Alikulun seiniä on töhritty.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 3. Koivukylän aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys matkustajien odotusalueella. Vaara-alueen 
reunalla ei ole tuntoon perustuvaa merkintää ja valkoinen kiveys on tummunut.

Kuva 4. Koivukylän aseman laiturikatoksen katossa ja 
pylväissä on kulumisen merkkejä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 5. Koivukylän aseman ylikulku on epäsiisti 
ja sillan pintaan on pinttynyt likaa. Rakenteita on 
myös töhritty.

Kuva 6. Koivukylän aseman ylikulku on täynnä lintujen jätöksiä torjumistoimenpiteistä huolimatta.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/4

Kuva 7. Koivukylän aseman alikulun seinät on töhritty.

7



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissi rakenteellisesti kohtalaisessa kunnossa, mutta osittain epäsiisti
• Maastokatselmuksen ajankohtana hissin lasi rikottu
• Ei käsijohtimia
• Voimakas haju.

• Luiskasta puuttuu käsijohteet ja tuntoon perustuva varoitusalue 
luiskan ala- ja yläpäästä.

• Portaissa ja liukuportaissa on epäsiisteyttä, pinttyneitä tahroja ja 
seinät töhritty.

• Teräsportaissa on avoaskelmat ja reunakiven aiheuttamat 
”ylimääräiset” askelmat alapäässä varsinaisten portaiden 
jälkeen/ennen.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 8. Koivukylän aseman hissin lasi oli rikottu 
maastokatselmuksen ajankohtana ja hississä oli 
voimakas haju. 

Kuva 9. Koivukylän aseman välilaiturin pohjoispäässä olevasta luiskasta 
puuttuu käsijohtimet ja tuntoon perustuvat varoitusalueet.

Kuva 10. Koivukylän aseman liukuportaiden rakenteita on 
töhritty. 
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 11. Teräsportaissa on reunakiven muodostama ylimääräinen askelma 
portaiden jälkeen, eivätkä käsijohteet ole tähän nähden riittävän pitkät.

Kuva 12. Eteläisimmän alikulun portaat ovat rakenteeltaan hyvässä kunnossa. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 226 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköintiä on eri suunnista asemalle saapuville. Sijainnit ovat 

hyvin saavutettavissa reitin varrella. 
• Pyörätelineiden mallina on ketjulukitustelineet, joista osa on huonossa 

kunnossa. Osa pysäköinnistä on säänsuojassa aseman alikulussa etelä- ja 
pohjoispäässä.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 156 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköinti sijaitsee aseman molemmin puolin. 
• Pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja on maksutonta 16 h.

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

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit sijaitsevat Koivukylän puistotiellä aseman vieressä olevan 

kääntöpaikan/taksiaseman eteläpuolella. 

• Etäisyys on n. 150–200 metriä. 

• Reitti pysäkeille on helposti havaittava sekä eteläisimmästä että 
keskimmäisestä (liukuportaat) alikulusta tullessa. Laitureilta tullessa on 
tasonvaihto portaita, liukuportaita tai hissillä. Reitti on opastettu. 
Molemmille pysäkeille on ajoradan ylitys suojatietä pitkin. Reitillä ei ole 
säänsuojaa. 

• Yksi linja pysähtyy myös heti aseman edustalla taksien kääntöpaikan 
yhteydessä.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 13. Ketjulukitustelineitä Koivukylän asemalla. Kulku ylös 
väliaiturille kuvassa vasemmalla näkyvän alikulun kautta 
liukuportaita tai hissillä (valkoisen aidan alta).

Kuva 14. Koivukylän puistotien pysäkeille on kulku suojatietä pitkin. Oikealla oleva lännen suuntainen pysäkki on 
ympyröity. Aseman eteläinen alikulku sijaitsee kuvaajan takana.  
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla.

• Liityntäliikenteeseen on opastettu usean uloskäynnin kautta.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla, ali- ja ylikuluissa.

• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei kartoitettu.

• Aseman läheisyydessä ei ole HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

• Lipunmyynti
• Laiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.

• Automaatin läheisyydessä on aikataulukaapissa HSL:n Näin käytät 
joukkoliikennettä -juliste, jossa on ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/2

Kuva 15. Liityntäliikenteen opastusta laiturilla.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

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

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Aseman eteläpään huoltotie liityntäpysäköintialueelle aidattu 
liityntäpysäköintialueen vierestä. 
• Laiturin suunnasta katsottuna reitti vaikuttaa siltä, että reittiä pitkin pääsisi 

kulkemaan liityntäpysäköintialueelle.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kokonaisuudessaan kartoittamaan.
• Laiturikatoksen valaistus on uusittu lähiaikoina.
• Osassa alikuluista on valot päällä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 16. Koivukylän aseman välilaiturin eteläpäästä on 
huoltotieyhteys liityntäpysäköintialueen kautta. 

Kuva 17. Valaistuksen taso on hyvä aseman eteläisessä alikulussa. Valot ovat päällä myös päiväsaikaan.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden esitykset 
kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella
• Esitetään 1 kpl hissin peruskorjausta (20 000 €), 1 kpl liukuportaiden 

peruskorjausta (230 000 €), kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 
000 €) ja välilaiturin peruskorjausta (150 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -
selvityksessä kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi
• Laiturin sivukaltevuuden korjaus, liukuportaiden korjaus, käsijohteiden 

lisäys luiskaan, penkkien uusiminen sekä staattisen opastuksen 
parantaminen.

• Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa Koivukylän 
aseman pyöräpysäköinnin tarvearvio on 770 paikkaa vuonna 
2030.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (2 kpl) 4 000 €

Käsijohteiden lisäys luiskaan 32 000 €

Tuntoon perustuvan varoitusalueen lisäys luiskan ala- ja yläpäähän kiveyksellä 10 000 €

Hissin korjaus 20 000 €

Liukuportaiden korjaus 230 000 €

Aseman alikulkuihin HSL:n bussilähtöjen kokoojanäytöt (pysäkkien kulkureiteille) 9 000 €

Pyörien rikkinäisten liityntäpysäköintipaikkojen korjaaminen 5 000 €

Yleisen siisteyden parantaminen -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 310 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Odotuskatoksen uusiminen 380 000 €

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 740 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 130 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 430 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 859 000 €
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