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Savio
Päärata

Omistus ja hallinta: Väylävirasto

Laiturien määrä: 2

Matkustajamäärä vuonna 2019: 778 000

Kiireellisyysluokka ja perustelut

• Savion aseman kunto on kohtalainen ja yleisilme 
epäsiisti.

• Matkustajamäärä ovat melko 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. Savion aseman välilaituri.

2



Yleisilme ja kunto

• Aseman länsipuolella on 
asutusta ja itäpuolella 
Alikeravan yritysalue. 

• Asema on kohtalaisessa 
kunnossa rakenteellisesti.

• Asema on yleisilmeeltään 
epäsiisti, rakenteissa on 
töhryjä.

• Asemalla ei ole palveluja.

Kuva 2. Savion asemakartta. Helsingin seudun liikenne. HSL-alueen asemakartat saatavissa:   
https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat 3

https://www.hsl.fi/matkustaminen/tulostettavat-aikataulut-ja-kartat#asemakartat


Laitureiden, laiturivarusteiden ja 
muiden rakenteiden nykytila 1/5

• Laituri
• Pintamateriaali on kiveystä matkustajien odotusalueella ja asfalttia laiturin päädyissä.

• Pinta on kohtalaisessa kunnossa.
• Pinta on epätasainen laiturikatoksen kohdalla.
• Laiturin keskellä on huomattavaa painumista.

• Vaara-alueella on tuntoon perustuvaa merkintää.
• Ei keltaista varoitusviivaa matkustajien odotusalueella.
• Keltainen varoitusviiva laiturin asfaltoidulla alueella.

• Ei tuntoon perustuvaa merkintää.

• Vaara-alueen reunan ja laiturin rajalla ei ole riittävää kontrastieroa.

• Laiturivarusteet
• Laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa.

• Katossa on kulumisen merkkejä.

• Katselmuksen aikana laiturikatoksen ja porrashuoneen välinen lasi oli rikki.
• Penkit kohtalaisessa kunnossa ilman selkä- ja käsinojia. Penkeissä on kulumisen 

merkkejä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 2/5

Kuva 3. Savion aseman välilaituri ja sen pintamateriaalina käytetty kiveys matkustajien odotusalueella sekä asfaltointi laiturin etelä- ja pohjoispäädyissä. Vaara-
alueen reunalla näkyy tuntoon perustuva merkintä lohkotuista noppakivistä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 3/5

Kuva 4. Savion aseman laiturikatoksen kohdalla on selkeää painumista laiturin keskellä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 4/5

Kuva 5. Savion aseman laiturikatos on kohtalaisessa kunnossa ja siinä on näkyvissä kulumisen merkkejä.
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Laitureiden, laiturivarusteiden 
ja muiden rakenteiden nykytila 5/5

Kuva 6. Savion aseman laiturikatoksen laseja oli rikottu maastokatselmuksen ajankohtana. Penkit ovat kohtalaisessa kunnossa 
ja kuluneet eikä niissä ole käsi- ja selkänojia. 8



Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 1/2

• Hissi on rakenteellisesti hyvässä kunnossa.
• Hieman epäsiisteyttä.

• Aseman portaat ovat  hyvässä kunnossa, mutta niissä on yleistä 
epäsiisteyttä.
• Käsijohteet ovat pääosin vain yhdessä tasossa.

• Tuntoon perustuvia varoitusalueita puuttuu portaiden ala- ja yläpäistä.

• Ritiläportaissa reunakivi portaiden alapäässä muodostaa muista 
askelmista poikkeavan ylimääräisen askelman.

• Autojen liityntäpysäköintiin vievät portaat ovat todella huonossa 
kunnossa (Keravan kaupungin).
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Tasonvaihtorakenteiden ja -laitteiden nykytila 2/2

Kuva 7. Savion aseman autojen 
liityntäpysäköintialueelle johtavat portaat ovat 
huonossa kunnossa. 

Kuva 8. Savion aseman väliaiturille johtavat portaat 
ovat siistit ja hyväkuntoiset. Toisella puolella käsijohde 
on yhdessä tasossa. Useista muista asemista poiketen 
lastenvaunuluiska on erotettu käsijohteella.   

Kuva 9. Ritiläportaiden alapäässä on askelmien 
jälkeen vielä yksi reunakiveyksestä muodostuva 
askelma, jota on pyritty korostamaan 
kontrastieroilla. Käsijohteet loppuvat selvästi ennen 
tätä ”ylimääräistä” askelmaa.   

Kuva 10. Savion aseman hissi on 
rakenteellisesti hyvässä kunnossa. 
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Liityntäpysäköinnin nykytila

• Pyörien liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 15 pyöräpaikkaa.
• Pyöräpysäköintipaikat sijaitsevat aseman varressa sen länsipuolella, mutta 

pyörät olivat maastokatselmuksen ajankohtana lukittuna aseman alikulkuun 
vievän väylän kaiteisiin. Kaide on kulkureitillä ja sateensuojassa, eikä 
pysäköintipaikoille ole opastusta. Aseman itäpuolella ei pyörätelineitä 
lainkaan: pari pyörää olikin pysäköitynä asematunneliin.

• Telinemallina on runkolukittavat kapeat kaaritelineet.

• Autojen liityntäpysäköinti
• Asemalla on yhteensä 25 autopaikkaa.
• Autojen liityntäpysäköintialue sijaitsee aseman länsipuolella Saviontien toisella 

puolella.
• Pysäköinti on maksutonta.

• Asemalla on liikkumisesteisten autopaikka ja taksiasema.
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Joukkoliikenteen vaihtoyhteyksien nykytila

• Joukkoliikenteen liityntäyhteydet
• Lähimmät bussipysäkit sijaitsevat n. 200 metrin päässä Saviontiellä, 

mutta näitä käyttävät ainoastaan junia korvaavat bussit. Välilaiturilta ja 
alikulusta on opastus. Laajemman tarjonnan pysäkit sijaitsevat 
Koivikontiellä ja Lehmuskadulla n. 600 metrin päässä.

• Pysäkeille kulkiessa on tasonvaihto välilaiturilta alikulkuun portaita 
pitkin tai hissillä. Kummallekin lähimmistä pysäkeistä on mäki ja toisen 
puolen pysäkille ajoradan ylitys suojatietä. Saviontiellä kulku pysäkille 
kadun piennarta pitkin. Reiteillä ei ole säänsuojaa.
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Liityntäpysäköinnin ja joukkoliikenteen 
vaihtoyhteyksien nykytila

Kuva 11. Savion aseman pyörien runkolukituskaaret radan 
varressa. Kulku välilaiturille kuvassa näkyvien portaiden ja 
alikulun kautta.

Kuva 12. Pyöriä lukittuna aseman alikulun johtavan reitin 
kaiteisiin. Runkolukituskaaret sijaitsevat kuvassa punaisella 
ympyrällä merkityissä paikoissa. Pysäköintipaikoille ei ole 
opastusta.

Kuva 13. Saviontien pohjoisen suunnan bussipysäkille kulku 
on kadun piennarta pitkin.
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Opastuksen ja lipunmyynnin nykytila 1/2

• Staattinen opastus
• Staattinen opastus on pääosin riittävällä tasolla.
• Opastus liityntäliikenteeseen on laiturilla ja alikulussa.
• Opastus pyöräpysäköintiin on puutteellista.

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

• Lipunmyynti
• Välilaiturilla on HSL:n lipunmyyntiautomaatti.
• Välilaiturilla on vähän matkan päässä automaatista aikataulukaapissa HSL:n

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

Kuva 14. Liityntäliikenteen opastusta välilaiturilla. Kuva 15. Liityntäliikenteen opastusta aseman alikulussa.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 1/2

• Asemalla on kameravalvonta.

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

• Asemalla ei ole esteettömän reitin merkintä.

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

• Aseman siisteystaso on huono.

• Töhryjä ja likaa aseman rakenteissa ja laitteissa.
• Kartoitushetkellä alikulussa oli voimakas viemärin haju.
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Turvallisuuden ja reittien nykytila 2/2

Kuva 16. Aseman alikulussa valaistuksen taso on hyvä.

17



Muiden selvitysten ja hankkeiden 
esitykset kehittämis- ja peruskorjaustarpeista

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

peruskorjausta (380 000 €), 1 kpl hissin peruskorjausta (20 000 €), 
1 kpl portaan peruskorjausta (10 000 €) ja kuulutuksen ja näyttöjen 
peruskorjaus (30 000 €).

• Henkilöliikennepaikkojen luokittelu ja nykytila -selvityksessä 
kiireellisyys arvioitu kohtalaiseksi 
• Laiturin pinnan korjaus, laiturin sivukaltevuuden korjaus, vaara-alueen 

korostaminen, katoksen korjaus, penkkien uusiminen ja portaiden sekä 
niiden käsijohteiden korjaus.
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Esitys kehittämis- ja peruskorjaustarpeiksi

Ajankohta Kehitys- ja peruskorjaustarve Kustannusarvio

Lyhyt aikaväli
(2024–2027)

Laiturilla olevien penkkien uusiminen (2 kpl) 4 000 €

Portaiden korjaus liityntäpysäköintialueelle 10 000 €

Käsijohteiden lisäys portaissa kahteen tasoon (3 portaat), ritiläportaiden käsijohteiden jatkaminen 
reunakiveyksen yli

16 000 €

Tuntoon perustuvat varoitusalueet portaiden ala- ja yläpäähän (2 portaat) 4 000 €

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

Opastuksen lisääminen Saviontien puolelta pyöräpysäköintipaikoille 5 000 €

Lyhyen aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 44 000 €

Keskipitkä aikaväli
(2028–2035)

Laiturikatoksen peruskorjaus 380 000 €

Laiturien pintojen ja esteettömän reitin lisäys 745 000 €

Keskipitkän aikavälin kehitys- ja peruskorjaustarpeet yhteensä 1 125 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ 1 169 000 €

KEHITYS- JA PERUSKORJAUSTARPEET YHTEENSÄ SISÄLTÄEN 30 % VARAUKSEN 1 519 700 €
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