
Liite 12 Korso



Korso
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 430 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Korson aseman kunto on kulunut ja yleisilme 
epäsiisti.

• Lyhyelle aikavälille on esitetty korjaustarpeita jonkin 
verran liittyen laiturivarusteisiin, 
tasonvaihtorakenteisiin, liityntäpysäköintiin ja 
opastukseen.

• Suuret peruskorjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 
aikavälille liittyen laitureihin ja esteettömyyteen. Kuva 1. Korson aseman välilaituri.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee pääradan varressa Vantaan 
Korson liikekeskuksessa.

• Asema on yleisilmeeltään epäsiisti.

• Asema on kuluneessa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemalla ei ole palveluja, mutta 
lähietäisyydellä sijaitsee kaupallisia ja 
kaupungin palveluja.

Kuva 2. Korson 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 1/3

• Laituri
• Pintamateriaali on asfalttia.
• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.
• Laiturin sivukaltevuus on raiteille päin.
• Vaara-alueen reunalla ei ole tuntoon perustuvaa merkintää tai keltaista 

varoitusviivaa.
• Kontrastiero on riittävä laiturin pinnan ja vaara-alueen välillä.
• Vaara-alueen valkoinen väri on tummentunut.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatoksessa ja rakenteissa on kulumisen merkkejä.
• Vain yksi penkki, joka on rikki.

• Ei selkä- ja käsinojia.

• Yleisesti rakenteet ovat kuluneita ja osittain epäsiistejä.

4



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Korson aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty asfaltti. Vaara-alueen reunalla ei ole tuntoon perustuvaa merkintää ja valkoinen kiveys on 
tummunut.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 4. Korson aseman välilaiturin sivukaltevuus viettää raiteille päin. Aseman laiturikatoksessa on kulumisen merkkejä. Asemalla on vain yksi rikkinäinen penkki, 
joka ei täytä esteettömyysvaatimuksia. 6



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissi on rakenteellisesti kohtalaisessa kunnossa.
• Maastokatselmuksen ajankohtana hissin lasi oli rikottu.

• Ei käsijohtimia.

• Luiska on rakenteellisesti kohtuullisessa kunnossa.
• Käsijohtimet ovat vääntyneet ja ainoastaan yhdellä tasolla.

• Tuntoon perustuva varoitusalue puuttuu luiskan ala- ja yläpäästä.

• Asemalla on sekä hyväkuntoisia ja siistejä että epäsiistejä portaita.
• Katetuissa portaissa on seinien töhrimistä ja kuluneita katosrakenteita.

• Käsijohteita on yhdessä tasossa.

• Portaiden ala- ja yläpään tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat.

• Teräsportaissa on avoaskelmat.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 5. Korson aseman hissin lasi oli rikottu 
maastokatselmuksen ajankohtana.

Kuva 6. Korson aseman hissille johtava käytävän 
pinta oli maastokatselmuksen ajankohtana epäsiisti. 
Käytävän rakenteet ovat kuluneet.

Kuva 7. Korson aseman välilaiturin pohjoispäässä olevassa luiskassa 
käsijohteet ovat yhdellä tasolla ja vääntyneet yläpäässä. Tuntoon 
perustuvaa varoitusaluetta ei ole luiskan ala- eikä yläpäässä. 8



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 8. Korson aseman portaat Peltomyyränkujan alikulussa ovat 
siistit. Käsijohteet on vain yhdessä tasossa ja varoitusalueet 
puuttuvat.  

Kuva 9. Portaat välilaiturilta eteläpään alikulkuun ovat kuluneet ja 
epäsiistit. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 168 autopaikkaa.
• Pyöräpysäköintiä on eri suunnista tuleville. Sijainnit ovat hyvin saavutettavasti 

reitin varrella. Eteläpäässä kapasiteetti on riittämätön.
• Pyörien liityntäpysäköinti on ketjulukitustelineillä, jotka ovat 

alikulussa huonossa kunnossa. Kaikki pyörätelineet ovat säänsuojassa: 
luoteiskulmassa katoksissa ja loput radan sekä aseman alikuluissa.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 56 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintiä sijaitsee aseman molemmin puolin, osa 

pysäköintihallissa. 
• Pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja on maksutonta 16h. 

• Asemalla on taksiasema.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Liityntäyhteydet bussilla on hajautettu aseman edustalle usealle kadun 

eri puolilla sijaitsevalle pysäkille. Osa linjoista pysähtyy myös aseman 
pohjoispäässä sijaitsevilla pysäkeillä.

• Etäisyys on n. 150–250 metriä.

• Välilaiturilta pysäkeille on näköyhteys, myös opastettu. Vaihtokävelyn 
tasonvaihdot onnistuvat alikulun kautta portaita, hissillä tai luiskaa. 
Lähes kaikille pysäkeille on yksi tai useampi ajoradan ylitys suojatietä 
pitkin. Vaihtokävelyllä ei ole säänsuojaa.

11



Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 10. Pyörien liityntäpysäköinti on Korson aseman alikulussa. Telineet ovat huonokuntoisia ketjulukitustelineitä. 
Kulku pysäköintipaikoille on jalankulkukaistan poikki.

Kuva 11. Yksi Korson aseman bussipysäkkipareista Korsontiellä. 
Kulku pysäkeille on suojatietä pitkin tai Urpilaisenkadun alittavan 
luiskan kautta.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla.

• Opastus liityntäliikenteeseen pohjois- ja eteläpään uloskäyntien kautta. 

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

• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.

• Eteläpään alikulussa on vanhoja 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 12. Aseman alikulussa vanha HSL:n bussiliikenteen 
aikataulunäyttö.

Kuva 13. Liityntäliikenteen opastusta laiturilla.

14



Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta 
ja laiturille kulku mahdollista kahdesta eri kohtaa
• Laiturin etelä- ja pohjoispäiden alikulkujen kautta

• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

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

• Aseman laitteissa ja varusteissa on töhryjä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 14. Korson aseman välilaiturilla olevia laitteita on töhritty. Kuva 15. Korson aseman alikulun seiniä ja ovia on töhritty.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella
• Esitetään teräksisen laiturikatoksen peruskorjausta (380 000 €), 1 kpl hissin 

peruskorjausta (20 000 €), 2 kpl portaiden peruskorjausta (20 000 €), 
kuulutuksen ja näyttöjen peruskorjaus (30 000 €) ja 
välilaiturin peruskorjausta (130 000 €).

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

portaisiin, hissin korjausta, penkkien uusiminen sekä staattisen opastuksen 
parantaminen.

• Vantaan pyöräpysäköinnin kehittämissuunnitelmassa Korson aseman 
pyöräpysäköinnin tarvearvio on 1080 paikkaa vuonna 2030.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Penkkien lisäys (3 kpl) 6 000 €

Käsijohteiden uusiminen luiskassa 32 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan ala- ja yläpäähän kiveyksestä 10 000 €

Portaissa käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon 44 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän 14 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen runkolukitustelineillä alikuluissa (40 kaarta) 40 000 €

Alikuluissa pysäköinnin erottaminen viereisestä jalankulku -ja pyöräilyväylästä eri värillä 2 000 €

HSL:n bussiliikenteen näyttöjen korjaus/uusiminen 6 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 154 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Odotuskatoksen korjaus tai uusiminen 380 000 €

Laiturien pintojen ja sivukaltevuuden korjaus sekä esteettömän reitin lisäys 740 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 120 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 274 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 656 200 €
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