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Myyrmäki
Kehärata

Omistus ja hallinta: Vantaan kaupunki

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 4 305 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Myyrmäen aseman kunto ja yleisilme on kohtalainen.
• Matkustajamäärä on suuri.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty jonkin 

verran korjaustarpeita liittyen laiturivarusteisiin, 
tasonvaihtorakenteisiin ja opastukseen.

• Suuremmat peruskorjaustarpeet keskittyvät 
keskipitkälle aikavälille liittyen laitureihin, 
esteettömyyteen ja laiturikatoksiin.

Kuva 1. Myyrmäen aseman reunalaituri 1 ja 2.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee kehäradan läntisen osan 
varrella Myyrmäen liikekeskuksessa.

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

• Asema on kohtuullisessa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asemarakennuksessa on kaupallisia 
toimijoita ja aseman vieressä mm. 
kauppakeskus Myyrmanni ja kaupungin 
palveluita. Myyrmanniin on sisäänkäynti 
suoraan laiturilta 1.

• Sähköratapylväät sijaitsevat keskellä 
laitureita, jonka takia talvikunnossapidon 
harjauskalusto ei mahdu kulkemaan 
ahtaassa tilassa.

Kuva 2. Myyrmäen 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

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä.

• Laiturin pinta on hyvässä kunnossa.

• Vaara-alueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä.
• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Sähköratapylväät sijaitsevat ”keskellä” laituria.
• Erilliset keltaiset varoitusaidat pylväiden ympärillä.
• Kaventavat laiturin käyttöleveyttä (mm. kunnossapidon työkoneet).

• Laiturivarusteet
• Laiturikatokset ovat kohtalaisessa kunnossa.
• Maastokatselmuksen ajankohtana laiturikatoksen viemärijärjestelmä oli rikki ja vedet valuivat 

suoraan laiturille.
• Kunnossapidolta saatiin tieto maastokatselmuksen jälkeen, että järjestelmän korjaus oli tekeillä.

• Teräksiset penkit ilman käsinojia ovat kohtalaisessa kunnossa.
• Penkit on kiinnitetty betonielementtiin.

• Muut rakenteet
• Asemarakennuksessa on taidetta, joka on vähentänyt seinien töhrimistä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Myyrmäen aseman reunalaituri 1 ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys. Vaara-alueen reunalla näkyy tuntoon perustuva merkintä lohkotuista 
noppakivistä. Laitureiden keskellä sijaitsevat sähköratapylväät on merkattu keltaisilla varoitusmerkinnöillä. 5



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 4. Myyrmäen aseman laiturikatokset ovat kohtalaisessa 
kunnossa.

Kuva 5. Myyrmäen aseman penkit ovat kiinnitetty 
betonielementteihin.

Kuva 6. Myyrmäen aseman reunalaiturin 2 
laiturikatoksen vuotava viemärijärjestelmä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/4

• Hissit ovat rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Sijaitsevat asemarakennuksen sisällä.

• Reunalaitureiden eteläpäässä on lyhyet luiskat, jonka jälkeen portaat alikulkuun.
• Portaiden askelmissa on halkeilua, mutta portaat muutoin siistit.

• Käsijohteet vain yhdessä tasossa.
• Ala- ja yläpään tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat.

• Reunalaitureiden pohjoispäässä on jyrkän oloiset luiskat, jotka toimivat kevyen 
liikenteen väylinä.
• Käsijohteet, lepotasanteet ja tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskien ala- ja yläpäistä 

puuttuvat.

• Asemarakennuksen sisätilojen portaat ovat hyvässä kunnossa.
• Askelmissa on kontrastiraidat, joissa on kulumista.
• Portaiden ala- ja yläpään tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat.
• Liukuportaat sijaitsevat portaiden vieressä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/4

Kuva 7. Myyrmäen aseman hissit ovat hyvässä kunnossa ja 
sijaitsevat asemarakennuksen sisällä.

Kuva 8. Myyrmäen aseman reunalaitureiden eteläpäädyt päättyvät 
lyhyisiin luiskiin, joiden jälkeen alkaa portaat.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/4

Kuva 9. Myyrmäen aseman reunalaiturin 2 pohjoispäästä 
lähtee jyrkkä luiska ilman käsijohteita. 

Kuva 10. Myyrmäen aseman reunalaiturin 1 pohjoispäästä lähtee luiska ilman käsijohteita. 
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 4/4

Kuva 11. Myyrmäen aseman eteläpäädyn ulkotilojen portaat. Portaat 
ovat kohtuullisessa kunnossa.    

Kuva 12. Portaat Myyrmäen aseman asemarakennuksessa. Vastaavanlainen 
portaikko on kummallakin reunalaiturilla. Varoitusalueet puuttuvat portaiden ala-
ja yläpäistä.  

Kuva 13. Liukuportaat Myyrmäen aseman 
asemarakennuksessa ovat kunnoltaan siistit ja olivat 
toiminnassa maastokatselmuksen ajankohtana. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 156 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköinti on keskitetty Punamultatorin ympäristöön, jossa 

pysäköintipaikat palvelevat myös mm. kauppakeskus Myyrmannia. Saavutettavuus eri 
suunnista on kuitenkin hyvä, ja pysäköinnistä on suoraviivainen pääsy laitureille portaita 
tai hissillä. Aseman eteläpään portaiden luona on muutama teline, mutta pohjoispäässä 
ainoastaan kaupunkipyöräasema.

• Telinemallina on runkolukittavat leveät kaaritelineet. Paikat sijaitsevat säänsuojassa radan 
ja rakennusten alla.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 58 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköinti sijaitsee radan alla. 
• Pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja on maksullista 1 € / 16 h. 

• Asemalla on kaksi kaupunkipyöräasemaa, liikkumisesteisten autopaikka, 
saattoliikenteen pysähtymispaikka ja taksiasema. Sähköautojen lataus on 
viereisessä kauppakeskus Myyrmannissa.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit sijaitsevat Punamultatorilla terminaalissa heti aseman 

vieressä. Runkolinjan pysäkit sijaitsevat Jönsaksentiellä kulman takana.

• Etäisyys on n. 50–100 metriä, runkolinjapysäkeille n. 150–200 metriä.

• Punamultatorille on näköyhteys laitureilta ja heti laitureilta portaita alas 
tullessa. Vaihtokävelyn reitillä on tasonvaihto laitureilta alas hissillä tai 
portaita. Terminaalin keskellä sijaitseville pysäkeille on kulku suojatietä, 
mutta niiden sijainti voi houkutella oikaisemaan terminaalin ajoradan 
poikki. Vaihtokävelyllä ei ole säänsuojaa. 
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 1/2

Kuva 14. Pyörien liityntäpysäköinti sijaitsee Myyrmäen asemalla radan alla säänsuojassa. Telinemallina on 
leveät runkolukittavat kaaritelineet. 

Kuva 15. Autojen liityntäpysäköinti sijaitsee radan alla.  
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila 2/2

Kuva 16. Bussiterminaali on Myyrmäen aseman ja kauppakeskus Myyrmannin edustalla. Bussit pysähtyvät 
pysäkeillä aukion reunoilla ja keskellä. 

Kuva 17. Bussiterminaali laiturilta 2 kuvattuna. Keskellä terminaalia oleville pysäkeille on kulku suojatietä pitkin. 
Kaksi runkolinjaa pysähtyy taustalla näkyvän Jönsaksentien varressa oikealla kulman takana.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/4

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Opastus liityntäliikenteeseen on hyvä keskimmäisen alikulun sisätiloissa.
• Opastus liityntäliikenteeseen on puutteellista molemmilla reunalaitureilla.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja alikulussa.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä, jonka toimivuutta ei ole kartoitettu.
• Bussiterminaalin lähellä on useita HSL:n bussiliikenteen näyttöjä.

• Yksi vanha iso näyttö asemarakennuksen seinässä.

• Lipunmyynti
• Keskimmäisessä alikulussa on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Aseman infojulisteissa ei ole erillistä ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/4

Kuva 18. Opastusta aseman reunalaitureilla 1 ja 2. Laitureilla liityntäliikenteen opastus puutteellista. Kuva 19. Liityntäliikenteen opastusta aseman sisätiloissa. 
Lisäksi opastusta laitureille taideteoksessa.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/4

Kuva 20. HSL:n bussiliikenteen aikataulunäyttöjä aseman 
ulkotiloissa.

Kuva 21. HSL:n bussiliikenteen aikataulunäyttöjä aseman 
ulkotiloissa.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 4/4

Kuva 22. Opastusta sekä HSL:n bussiliikenteen aikataulunäyttö aseman ulkotiloissa. Asemarakennuksen seinään on 
tehty myös iso muraali.

Kuva 23. HSL:n lippuautomaatti sijaitsee aseman ulkotiloissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/3

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laiturille kulku 
mahdollista useasta eri kohtaa
• Laitureiden etelä- ja pohjoispäätyjen alikulkujen kautta sekä 

keskeltä asemarakennuksesta ja Myyrmannin ostoskeskuksesta.
• Ostoskeskuksesta ulos tultaessa ulko-ovien edessä suoja-aita, joka estää mahdollisen 

tippumisen raiteelle.
• Laitureiden vaihto tapahtuu alikulkujen kautta.
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kokonaisuudessaan kartoittamaan.
• Asemarakennuksen sisätiloissa on valaistus päällä.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/3

Kuva 24. Myyrmannin ostoskeskuksesta saavuttaessa reunalaiturille 1 on ovien edessä suoja-aita estämässä raiteille tippumista.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 3/3

Kuva 25. Myyrmäen aseman asemarakennuksen sisällä on paljon taidetta, joka on vähentänyt rakenteiden töhrimistä. 
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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 Myyrmäen asemaa.

• Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa Myyrmäen 
aseman pyöräpysäköinnin tarvearvio on 1 780 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 x 3 kpl) 12 000 €

Käsijohteiden lisäys laitureiden pohjoispään kahteen luiskaan 48 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskien ala- ja yläpäihin 20 000 €

Opastus bussipysäkeille laitureilta 5 000 €

Asemarakennukseen bussiyhteyksien kokoojanäyttö (HSL) 3 000 €

Katoksien kuivatusjärjestelmän korjaus (kuntoarvion teettäminen) -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 88 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturien pintojen korjaus ja esteettömän reitin lisäys 730 000 €

Laiturilla olevien sähköratapylväiden siirto laitureiden reunaan (selvityksen laatiminen) -

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 730 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 818 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 063 400 €
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