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Rekola
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 820 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Rekolan aseman kunto on kohtalainen ja yleisilme 
epäsiisti.

• Matkustajamäärä on melko vähäinen.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty jonkin verran 

korjaustarpeita liittyen aseman varusteisiin, 
tasonvaihtolaitteisiin, matkustajien turvallisuuteen 
ja pyörien liityntäpysäköintiin. 

• Suuremmat korjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 
aikavälille liittyen laitureihin, laiturikatoksiin ja 
esteettömyyteen. Kuva 1. Rekolan aseman välilaituri.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee Rekolan 
asuinalueen vieressä. 
Länsipuolella jonkin matkan 
päässä asemasta sijaitsee 
Peijaksen sairaala.

• Asema on kohtalaisessa 
kunnossa rakenteellisesti.

• Asema on yleisilmeeltään 
epäsiisti.

• Asemalla tai aseman lähistöllä ei 
ole juurikaan palveluita.

Kuva 2. Rekolan 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.

• Pinnan on sivukaltevuus raiteille päin.

• Pinnassa on havaittavissa epätasaisuutta.

• Vaara-alueella ei ole tuntoon perustuvaa merkintää.
• Ei keltaista varoitusviivaa.

• Vaara-alueen valkoinen kiveys on tummentunut.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.

• Katossa on kulumisen merkkejä.

• Rakenteita on töhritty.

• Puiset penkit ovat huonossa kunnossa ilman selkä- ja käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/3

Kuva 3. Rekolan aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty asfaltti. Vaara-alueen reunalla ei ole tuntoon perustuvaa merkintää ja valkoinen kiveys on 
tummunut. 5



Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/3

Kuva 4. Rekolan aseman välilaiturin sivukaltevuus viettää raiteille päin. Aseman laiturikatoksessa on kulumisen merkkejä. Asemalla on vain yksi penkki, joka ei täytä 
esteettömyysvaatimuksia.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Luiska on kohtalaisessa kunnossa.
• Rikkinäinen käsijohde vain toisella puolella luiskaa ja yhdellä tasolla.

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan ala- ja yläpäästä puuttuvat.

• Portaat ovat hyvässä kunnossa, mutta niissä on yleistä 
epäsiisteyttä.
• Käsijohteet ovat yhdessä tasossa.

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet puuttuvat portaiden ala- ja yläpäistä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 5. Rekolan aseman välilaiturille johtavassa luiskassa käsijohteet ovat 
yhdellä tasolla vain toisella puolella luiskaa ja käsijohteesta puuttuu osa. 
Tuntoon perustuvaa varoitusaluetta ei ole luiskan ala- eikä yläpäässä.

Kuva 6. Rekolan aseman portaat ovat hyväkuntoiset, mutta käsijohteet ovat 
vain yhdessä tasossa ja varoitusalueet puuttuvat. Seinissä on muutamia 
töhryjä. 8



Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 50 pyöräpaikkaa.
• Pyörien liityntäpysäköinti on saavutettava eri suunnilta tullessa ja sijaitsee 

aseman ainoassa alikulussa.
• Ketjulukitustelineet ovat huonossa kunnossa, ruostuneet ja epäsiistit. Sijainti 

alikulussa tarjoaa pysäköintipaikoille säänsuojan.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 100 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköinti sijaitsee aseman molemmin puolin. Erityisesti idän 

puoleinen pysäköintialue on kaukana.
• Pysäköinti edellyttää joukkoliikennelippua ja on maksutonta 16 h.

• Asemalla on kaupunkipyöräasema.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit ovat todella kaukana Asolanväylällä.

• Etäisyys on pysäkistä riippuen 300–450 metriä.

• Pysäkeiltä asemalle eikä asemalta pysäkeille ole näköyhteyttä, sillä 
välissä on rakennuksia. Tasonvaihto välilaiturilta alas on portaita tai 
luiskaa pitkin. Etelän suuntaisille pysäkeille on Asolanväylän ylitys 
suojatietä tai alikulun kautta. Reitillä ei ole säänsuojaa, eikä opastusta.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 7. Rekolan aseman autojen liityntäpysäköintialue aseman itäpuolella. Taustalla näkyy rata-alueen aita. Sijainti 
on kaukana ja kävelyreitti pitkä radan vierustaa pitkin.

Kuva 8. Rikkinäisiä ja kuluneita ketjulukitustelineitä Rekolan aseman alikulussa.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla.
• Opastus liityntäliikenteeseen on vain HSL:n lähialuekartassa, sillä pysäkit 

sijaitset kaukana asemasta.

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

• Lipunmyynti
• Välilaiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Välilaiturilla on automaatin vieressä aikataulukaapissa HSL:n Näin käytät 

joukkoliikennettä -juliste, jossa on ohjeistusta lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/2

Kuva 9. Aseman lähialuekartta. Opastus busseille esitetty vain 
kartassa, sillä bussipysäkit sijaitsevat etäällä asemasta.

Kuva 10. Opastusta aseman alikulussa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laitureille kulku 
mahdollista yhdestä kohtaa
• Laiturin keskeltä alikulun kautta.
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintää.

• Maastokatselmus on tehty valoisan aikaan.
• Valaistuksen toimivuutta ei ole pystytty kokonaisuudessaan kartoittamaan.
• Alikulussa oli hyvä valaistus ja valot olivat päällä.

• Aseman siisteystaso on kohtalainen.
• Töhryjä ja likaa aseman rakenteissa ja laitteissa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 11. Aseman laitteita töhritty. Kuva 12. Rekolan aseman välilaiturille johtavasta luiskasta puuttuu käsijohde.

15



Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella
• Esitetään välilaiturin peruskorjausta (130 000 €), 1 kpl 

betonirakenteisen laiturikatoksen peruskorjausta (380 000 €), 2 kpl 
portaiden peruskorjausta (20 000 €) ja kuulutuksen ja näyttöjen 
peruskorjaus (30 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi
• Laiturin sivukaltevuuden korjaaminen, vaara-alueen korostaminen, 

käsijohteen lisäys portaaseen, luiskan korjaaminen ja käsijohteiden 
uusiminen, katoksen uusiminen ja penkkien uusiminen.

• Vantaan pyöräpysäköinnin yleissuunnitelmassa Rekolan aseman 
pyöräpysäköinnin tarvearvio on 950 paikkaa vuonna 2030.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien penkkien lisäys (2 kpl) 4 000 €

Käsijohteiden lisäys luiskaan 32 000 €

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

Käsijohteiden lisäys portaissa kahteen tasoon (1 portaat) 8 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän (1 portaat) 2 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen runkolukitustelineillä nykyisillä sijainneilla (25 kaarta) 25 000 €

Pyöräpysäköintialueen erottaminen muusta väylästä värillisellä pinnoitteella 2 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 83 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturikatoksen korjaus 380 000 €

Laiturien pintojen ja sivukaltevuuden korjaus sekä esteettömän reitin lisäys 745 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 125 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 208 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 570 400 €
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