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Saunakallio
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 3

Matkustajamäärä vuonna 2019: 96 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Saunakallion aseman kunto on reunalaiturin osalta 
hyvä ja muutoin kohtalainen. Aseman yleisilme on 
kohtalainen.

• Matkustajamäärä on hyvin vähäinen.
• Lyhyelle aikavälille on esitetty korjaustarpeita 

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

• Suuremmat korjaustarpeet keskittyvät keskipitkälle 
aikavälille liittyen laitureihin, esteettömyyteen ja 
varusteisiin. Kuva 1. Saunakallion aseman reunalaituri 1.
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Yleisilme ja kunto

• Asema sijaitsee keskellä 
Saunakallion asuinaluetta.

• Asema on reunalaiturin osalta 
hyvässä ja muutoin 
kohtalaisessa kunnossa 
rakenteellisesti.

• Asema on yleisilmeeltään 
epäsiisti.

• Asemalla ei ole palveluita.

Kuva 2. Saunakallion asemakartta. Väylävirasto. Asemakartat 
saatavissa: https://vayla.fi/vaylista/aineistot/kartat/asemien-
lahialuekartat 3

https://vayla.fi/vaylista/aineistot/kartat/asemien-lahialuekartat


Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 1/4

• Laituri
• Reunalaituri ja sen ympäristö on uusittu.

• Pinta on hyvässä kunnossa.
• Vaara-alueen tuntoon perustuvasta merkinnästä on irronnut nappuloita.

• Välilaiturin pintamateriaali on asfalttia.
• Sivukaltevuus viettää raiteille päin.
• Vaara-alue on merkitty ainoastaan keltaisella varoitusviivalla.

• Ei tuntoon perustuvaa merkintää tai kontrastieroa laiturin pintaan.

• Vaara-alueen leveys on noin 0,5 m, mikä ei ole riittävä ohiajavan junan nopeuteen nähden.
• Ohiajavan junan nopeus on 120–200 km/h.

• Vaatimus on vähintään 1 m, kun ohiajavan junan nopeus on 61–120 km/h ja 1,5 m, kun nopeus on 121–
200 km/h.

• Laiturivarusteet
• Reunalaiturin uusi pysäkkikatos on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.

• Katos on töhritty.

• Välilaiturin pysäkkikatos on kohtalaisessa kunnossa.
• Välilaiturilla on yksi penkki ilman selkä- ja käsinojia.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/4

Kuva 3. Saunakallion aseman uusitun reunalaiturin 1 pintamateriaali  
on kiveystä. Varoitusalueen reunalla on tuntoon perustuva merkintä 
ja keltainen varoitusviiva. Maastokatselmuksen ajankohtana tuntoon 
perustuvasta merkinnästä oli irronnut nappuloita.

Kuva 4. Saunakallion aseman välilaiturin 3–4 vaara-alue on merkattu keltaisella varoitusviivalla. Vaara-alueen leveys ei ole riittävä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/4

Kuva 5. Saunakallion aseman välilaiturin 3–4 pintamateriaali on asfalttia. Laiturin sivukaltevuus viettää raiteille päin.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/4

Kuva 6. Saunakallion aseman reunalaiturilla 1 oleva uusi pysäkkikatos on töhritty. Penkissä on käsi- ja selkänojat ja se 
täyttää esteettömyysvaatimukset.

Kuva 7. Saunakallion aseman välilaiturilla sijaitseva pysäkkikatos ja 
katoksessa oleva penkki ilman käsi- ja selkänojia.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/3

• Välilaiturille johtava luiska on huonossa kunnossa.
• Rakenteet ovat kuluneet.

• Asfaltin pinta on haljennut.

• Tuntoon perustuvat varoitusalueet luiskan ala- ja yläpäästä puuttuvat.

• Luiskassa on käsijohteet kahdella tasolla.

• Välilaiturille johtavien portaiden rakenteellinen kunto on hyvä, 
mutta epäsiisteyttä ja porraskuilujen seinissä on kulumista.
• Seiniä ja katoksia on töhritty ja rikottu erityisesti aseman itä- ja 

länsipuolen portaissa.

• Varoitusalueet puuttuvat portaiden ala- ja yläpäistä.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/3

Kuva 8. Saunakallion aseman välilaiturille johtavan luiskan pinta on vaurioitunut ja huonossa kunnossa. Rakenteissä on 
kulumisen merkkejä.

Kuva 9. Välilaiturille johtavassa luiskassa on käsijohteet kahdella tasolla.
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 3/3

Kuva 10. Saunakallion aseman portaissa reunalaiturilta Ristikadulle 
on pleksiseiniä töhritty ja rikottu. Sama toistuu aseman kaikissa 
kolmessa vastaavanlaisessa portaikossa. Itse portaat ovat hyvässä 
kunnossa.  

Kuva 11. Saunakallion aseman portaat välilaiturille ovat hyvässä 
kunnossa, mutta rakenteissa on töhryjä. Varoitusalueet puuttuvat.   
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 134 pyöräpaikkaa.
• Pyöräpysäköintipaikat sijaitsevat aseman molemmin puolin saavutettavasti 

kulkureittien varrella. Aseman pohjoispäässä ei ole pyörätelineitä: 
maastokatselmuksen ajankohtana muutama pyörä oli lukittu kävelytien aitaan.

• Aseman länsipuolella on uusi katettu pyöräpysäköinti runkolukittavilla kapeilla 
kaaritelineillä, joissa myös ketjulukitusmahdollisuus. Muut pyöräpaikat ovat 
rengastelineitä, jotka sijaitsevat osin nurmipohjalla. Itäpuolella on pari pyörää 
lukittuna rungostaan aitaan, sillä tarjolla ei ole runkolukitustelineitä.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 40 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköinti sijaitsee aseman molemmin puolin selkeillä 

kulkuyhteyksillä.
• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on liikkumisesteisten autopaikka.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Bussipysäkit sijaitsevat Wärtsilänkadulla n. 180 metrin etäisyydellä, ei 

opastusta. Vuoromäärä pysäkeillä on hyvin vähäinen.

• Pysäkeille ei ole näköyhteyttä asemalta, sillä ne sijaitsevat rakennusten 
takana. Tasonvaihto välilaitureilta 3 ja 4 alas on portaita pitkin (luiskaa 
pitkin hyvin pitkä kiertoreitti), reunalaiturilta 1 portaita tai luiskaa 
pitkin. Pohjoisen suunnan pysäkille on ajoradan ylitys suojatietä 
käyttäen. Ei säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 12. Saunakallion aseman länsipuolen pyörien katettu liityntäpysäköinti. Taustalla henkilöautojen liityntäpysäköintialue. Kulku 
välilaitureille 3 ja 4 kuvassa näkyvien portaiden ja alikulun kautta. Reunalaituri 1 on kuvan ottajan takana.

Kuva 13. Rengaslukitustelineet sijaitsevat nurmipohjalla aseman 
länsipuolella. 
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/3

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on riittävällä tasolla.
• Pohjoispään alikulussa on opastepylväs vääntynyt, joten opasteet eivät näy kunnolla. Osa 

opasteista on kasvillisuuden peitossa.
• Aseman opastus on uusittu suurelta osin lisäraiteen rakentamisen yhteydessä.
• Opastus liityntäliikenteeseen on Väyläviraston lähialuekartassa.
• Reunalaiturilla 1 on kohokartta.

• Dynaaminen opastus
• Junaliikenteen aikataulunäyttöjä on riittävästi laitureilla ja reunalaiturin 1 vieressä.
• Asemalla on kuulutusjärjestelmä. Maastokatselmuksen ajankohtana tullut kuulutus kuului 

hyvin.
• Aseman läheisyydessä ei ole bussiliikenteen näyttöjä.

• Lipunmyynti
• Reunalaiturin 1 vieressä on VR:n lipunmyyntiautomaatti.

• Maastokatselmuksen automaatin näyttö oli pimeänä ja automaatti ei ollut toiminnassa.

• Reunalaiturin 1 aikataulukaapissa on VR:n ohjejuliste lipun ostamiseen.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 2/3

Kuva 14. Aseman pohjoispään alikulussa opastepylväs 
vääntynyt ja toinen opasteista kasvillisuuden peitossa.

Kuva 15. Kohokartta reunalaiturin 1 katoksessa.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 3/3

Kuva 16. VR:n lippuautomaatti ja junaliikenteen 
aikataulunäyttö reunalaiturin 1 vieressä.

Kuva 17. Ohjejuliste lipun ostamiseen reunalaiturin 1 aikataulukaapissa.

16



Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

• Asemalle saapuminen useasta eri suunnasta ja laitureille kulku mahdollista kahdesta 
kohtaa
• Reunalaiturin keskeltä liityntäpysäköintialueelta ja pohjoispäädystä
• Välilaiturin keskeltä ja pohjoispäästä alikulkujen kautta.
• Ei laituripolkuja.

• Asemalla ei ole hissiä, joten esteetön reitti luiskan kautta kiertäen voi olla pitkä.

• Asemalla on esteetön reitti ja sen merkintä uusitulle reunalaiturille.
• Välilaiturille ei ole esteettömän reitin merkintää.

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

• Aseman siisteystaso on kohtalainen.
• Töhryjä ja likaa aseman rakenteissa ja laitteissa.

• Välilaiturin vaara-alueiden leveydet ovat liian kapeat ohiajavan junan nopeuteen nähden.
• Laiturilla on varoituskyltit ohiajavasta junasta.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 18. Saunakallion aseman rakenteita on töhritty etenkin porrashuoneessa. Kuva 19. Välilaiturilla 3–4 on kyltit, jotka varoittavat vaara-alueesta ja ohiajavasta 
junasta.
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Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

• Tarvemuistion perusteella
• Esitetään välilaiturin 1 kpl katoksen peruskorjausta (380 000 €), 2 kpl 

portaiden peruskorjausta (40 000 €) ja kuulutuksen ja näyttöjen 
peruskorjaus (30 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi 
• Välilaiturin pinnan korjaus, välilaiturin sivukaltevuuden korjaaminen, 

välilaiturin vaara-alueen korostaminen, välilaiturille johtavan luiskan 
korjaaminen ja käsijohteiden uusiminen sekä välilaiturin penkkien 
uusiminen.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi
Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Välilaiturilla olevan penkin uusiminen (1 kpl) 2 000 €

Välilaiturille johtavan luiskan pinnan korjaus 20 000 €

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

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän ritilästä (5 portaat) 10 000 €

Pyörien liityntäpysäköintipaikkojen uusiminen runkolukitustelineillä (60 kaarta) 60 000 €

Nurmikolla sijaitsevan pyöräpysäköintialueen asfaltoiminen 10 000 €

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

Pohjoispään alikulun opastepylvään suoristaminen ja kasvillisuuden karsimisen tarpeen arviointi 
opastepylvään ympäriltä.

5 000 €

Eteläpään alikulun valaistuksen riittävyyden arviointi (kuntoarvion teettäminen) -

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 122 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Välilaiturin pysäkkikatoksen uusiminen 10 000 €

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

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 755 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 877 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 140 100 € 20


