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Martinlaakso
Kehärata

Omistus ja hallinta: Vantaan kaupunki

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 2 158 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Martinlaakson aseman kunto on pääosin hyvä ja 
yleisilme pääosin siisti.

• Lyhyelle aikavälille on esitetty vähäisiä 
korjaustarpeita liittyen laiturivarusteisiin, liityntäpy
säköintiin ja opastukseen.

• Suuremmat peruskorjaustarpeet keskittyvät 
keskipitkälle ja pitkälle aikavälille liittyen laituriin, 
esteettömyyteen ja laiturikatokseen.

Kuva 1. Martinlaakson aseman välilaituri. 
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee kehäradan länsiosan 
varrella Martinlaakson ostarin vieressä. 
Ympäristössä on pääosin asutusta. 

• Asema on yleisilmeeltään pääosin siisti. 
Asemarakennuksessa ja sen ympäristössä 
on taidetta, joka on vähentänyt 
töhrimistä. 

• Asema on pääosin hyvässä kunnossa 
rakenteellisesti. 

• Asemalla on pizzeria ja aseman vieressä 
on Martinlaakson ostari. 

Kuva 2. Martinlaakson 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 1/4

• Laituri
• Pintamateriaali on laatoitusta matkustajien odotusalueen kohdalla ja laiturin 

päädyissä asfalttia.
• Pinta on hyvässä kunnossa.

• Laiturin reunassa on puuelementti, joka on osittain huonossa kunnossa.
• Vaara-alueen reunassa on tuntoon perustuva merkintä.

• Ei keltaista varoitusmerkintää.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on hyvässä kunnossa.
• Betonirakenteiden sisäpuolella olevat puiset penkit ovat huonossa kunnossa.

• Ei käsinojia eikä kunnollista selkänojaa.

• Muut rakenteet
• Asemalla on taidetta, joka on vähentänyt seinien töhrimistä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 3. Martinlaakson aseman välilaituri ja sen 
pintamateriaalina käytetty laatoitus matkustajien 
odotusalueella. Vaara-alueen reunalla näkyy tuntoon 
perustuva merkintä.

Kuva 4. Martinlaakson aseman välilaituri 1 reunaelementin reunalla on puuta, joka on osittain erittäin huonossa 
kunnossa ja haljennut.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 5. Martinlaakson aseman laiturikatos on 
hyvässä kunnossa.

Kuva 6. Martinlaakson aseman penkit sijaitsevat betonielementtien keskellä. Penkit ovat huonossa kunnossa ilman käsi- ja 
selkänojia. 6



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila

Kuva 7. Martinlaakson aseman etelä- ja pohjoispäädyssä pintamateriaalina on käytetty asfalttia.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Hissi on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

• Portaat ovat hyvässä kunnossa.
• Sisätilojen portaissa käsijohteet ovat vain yhdessä tasossa. Toisen 

puolen seinustalta käsijohteet puuttuvat kokonaan.

• Portaiden ala- ja yläpään tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat.

• Eteläisimmissä katetuissa portaissa on yleistä epäsiisteyttä.

• Pohjoispään luiska on rakenteellisesti kohtalaisessa kunnossa.
• Käsijohteet ovat kahdella tasolla, mutta ainoastaan toisella puolella 

luiskaa.

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat luiskan ala- ja yläpäästä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 8. Asemarakennuksessa oleva hissi on 
hyvässä kunnossa.

Kuva 9. Portaat Martinlaakson aseman asemarakennuksessa ovat 
hyväkuntoiset. Käsijohteet ovat vain yhdellä tasolla, ja puuttuvat 
kokonaan toiselta seinustalta. Myös varoitusalueet puuttuvat ala- ja 
yläpäästä.

Kuva 10. Portaat Martinlaakson ostarin seinustalla johtavat autojen 
liityntäpysäköintipaikoille ostarin katon pysäköintialueelle. Asema 
sijaitsee kuvassa oikealla, ja kulku sinne on kävelytien päädystä 
kuvan taka-alalta.  
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 11. Martinlaakson aseman välilaiturin pohjoispäässä oleva luiska on hyvässä kunnossa, mutta käsijohteet ovat vain toisella puolella luiskaa.
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 86 pyöräpaikkaa.
• Pyöräpysäköinti on eteläpään alikulussa ja pohjoispään aukiolla. Lisäksi paikkoja on 

ostoskeskuksen seinustalla. Pyöräpysäköinti puuttuu luoteen suunnalta asemalle 
saapuessa. Kapasiteetti on melko pieni.

• Pyörätelineet ovat runkolukittavia leveitä kaaritelineitä, jotka ovat osittain 
säänsuojassa tunnelissa. Pohjoispään telineet ovat kapeita kaaritelineitä.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 150 autopaikkaa.
• Henkilöautojen liityntäpysäköinti sijaitsee Martinlaakson ostoskeskuksen katolla 

sijaitsevalla pysäköintialueella. Pysäköintialueelle vie portaat 
ostoskeskuksen seinustaa pitkin, ja reitti välilaitureille on melko kiertelevä. 
Ostoskeskuksen aukioloaikana kulku on mahdollista myös sen hissillä.

• Pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja on maksullista 1 € / 16 h.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema, taksiasema ja sähköauton 
latauspiste.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Liityntäyhteydet joukkoliikenteellä
• Liityntäyhteydet busseihin ovat selkeässä ja erottuvassa terminaalissa 

aseman vieressä.

• Etäisyys on lyhyt, n. 100–200 metriä pysäkistä riippuen.

• Näköyhteys terminaaliin on sekä suoraan välilaiturilta että alikulkuun 
tullessa. Myös aseman havaitseminen terminaalista on helppoa. Kulku 
asemalta terminaaliin on portaita tai hissillä alikulun kautta. Siirtymä 
bussilaiturilta toiselle on suojatietä pitkin. Vaihtokävelyllä ei ole 
säänsuojaa. Alikulussa on bussien aikataulunäyttö.

12



Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 12. Runkolukitustelineet Martinlaakson aseman 
asematunnelissa. Osa telineistä on säänsuojassa. Kulku ylös 
laitureille on molemmilta tunnelin reunoilta. 

Kuva 13. Bussiterminaali Martinlaakson aseman edustalla. Myös taksit pysähtyvät bussiterminaalissa. Asema on 
kuvaajan takana. Bussiterminaaliin pääsee kulkemaan kuvassa etualalla näkyvien portaiden lisäksi luiskan kautta. 
Siirtymät terminaalin keskellä sijaitseville pysäkeille tehdään suojateitä pitkin. 13



Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Laiturin keskellä sijaitsevan hissin näkyvyys eri suuntiin on huono ja opastus 

on puutteellista.
• Opastus liityntäliikenteeseen on puutteellista laiturialueella.
• Liityntäpysäköinti on hankalasti löydettävissä ja opastus on puutteellista.

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

• Lipunmyynti
• Eteläpään alikulussa on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Asemalla on HSL:n Näin käytät joukkoliikennettä -juliste, jossa on ohjeistusta 

lipun ostamiseen. Ohje ei sijaitse automaatin välittömässä läheisyydessä.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 14. Näkymä laiturin eteläpäästä kohti pohjoista. Hissillinen uloskäynti 
sijaitsee laiturin keskiosassa, opastus kohti hissiä puutteellista. Lisäksi opastus 
liityntäliikenteeseen puuttuu.

Kuva 15. Liityntäliikenteen opastusta aseman alikulussa. Alikulun seinillä lisäksi junaliikenteen ja bussiliikenteen 
aikataulunäytöt.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 16. Kulkuväylän päässä näkyvä tummanharmaa rakenne on portaat liikerakennuksen katolla sijaitsevaan 
liityntäpysäköintiin. Opastus kohti pysäköintiä puuttuu kokonaan.

Kuva 17. HSL:n lipunmyyntiautomaatti sijaitsee aseman 
ulkotiloissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/5

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laitureille kulku mahdollista kahdesta eri 
kohtaa
• Laiturin keskeltä ja pohjoispäädyn alikulkujen kautta
• Ei laituripolkuja.

• Asemarakennuksen ulkopuolella alikulussa ja laiturilla on esteettömän reitin merkintä, 
joka johtaa vaara-alueen reunalle.
• Esteettömän reitin merkintää ei ole asemarakennuksen sisällä.

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

• Asemalla on epäsiistiä ja maastokatselmuksen ajankohtana hiekoitushiekkoja oli 
eteläisessä alikulussa.

• Kunnossapidon kalustolle on ongelmallinen aseman pohjoispään alikulku, jonka kautta 
kuljetaan laitureille. 
• Suuret koneet eivät mahdu kulkemaan alikulusta.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/5

Kuva 18. Martinlaakson aseman asemarakennuksen ovelta alkaa esteettömän reitin merkintä, joka päättyy välilaiturin vaara-alueen reunaan.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 3/5

Kuva 19. Martinlaakson aseman asemarakennuksesta on esteettömän reitin merkintä alikulussa, joka johtaa viereiseen kauppakeskukseen.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 4/5

Kuva 20. Martinlaakson aseman alikulku oli täynnä hiekoitushiekkaa maastokatselmuksen ajankohtana.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 5/5

Kuvat 21 ja 22. Martinlaakson aseman pohjoispään alikulut ovat liian matalat kunnossapidon kalustoa varten.

21



Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistiossa ei ole esitetty kunnossapidon toimenpiteitä, 
koska asema ei ole Väyläviraston hallinnoima.

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä ei 
kiireellisyyttä ole arvioitu, koska asema ei ole Väyläviraston 
hallinnoima.

• Vantaan kaupunki hallinnoi Martinlaakson asemaa.

• Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa Martinlaakson 
aseman pyöräpysäköinnin tarvearvio on 210 paikkaa vuonna 
2030.

22



Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (8 kpl) 16 000 €

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

Sisätilojen portaisiin käsijohteiden lisääminen kahteen tasoon (2 portaat) 20 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet sisätilojen portaiden ala- ja yläpäähän 2 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen lisääminen aseman luoteiskulmaan (5 kaarta) 5 000 €

Opastus liityntäliikenteeseen laiturialueelta, autojen liityntäpysäköintialueelle ja hissin opastuksen 
parantaminen laiturialueella

5000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 58 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien reunaelementtien korjaus ja vaihto A-reunaelementtiin 440 000 €

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 650 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 090 000 €

Pitkä aikaväli
(2035 ->)

Laiturikatoksen korjaus 380 000 €

Pitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 380 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 528 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 986 400 €
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