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TIIVISTELMÄ

la. Louhintaräjäytykset Päijänne-tunnelin läheisyydessä tehdään siten, ettei louhintaräjäytyksistä aiheutuva tärinä aiheuta Päijänne-tunnelin käyttöä
ja pysyvyyttä vaarantavia vaurioita.

Marja-rata yhdistää Martinlaakson radan
päärataan

Rata on yhteiskuntataloudellisesti
kannattava

Marja-rata avaa mahdollisuuden keskittää asumista ja työpaikkoja tehokkaan joukkoliikenteen piiriin.
Rata palvelee tulevaisuudessa kilometrin säteellä
asemista noin 200 000 asukasta ja samaa määrää
työpaikkoja. Lentoasemayhteyden vuoksi rata on
paitsi alueellisesti, myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä. Marja-rata kehittää samalla pääkaupunkiseudun poikittaisyhteyksiä.

Marja-rata korvaa linja-autoliikennettä junaliikenteellä. Linja-autoliikenne vähenee erityisesti Helsingin kantakaupungissa ja sinne johtavilla säteittäisillä
pääväylillä. Kantakaupunkiin ja lentoasemalle päättyvän linja-autoliikenteen väheneminen pienentää
tarvittavaa terminaalimitoitusta.

Liikenne- ja viestintäministeriö, pääkaupunkiseudun
kunnat sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ovat aiesopimuksessaan 26.8.2003 todenneet, että Marja-radan toteutumisvalmiuden esteenä olevia maankäytöllisiä ja suunnittelusta johtuvia esteitä aktiivisesti poistetaan, jotta joukkoliikenteen asemaa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä voidaan edistää. Vantaan kaupunki on esittänyt hankkeen aloittamisen tavoitteeksi vuotta 2007.
Rata on kaksiraiteinen, sähköistetty ja kulunvalvonnalla varustettu lähiliikenteen henkilörata. Uuden rataosan pituus on 18 km, josta yli 8 km kulkee kaksoistunnelissa alittaen Helsinki-Vantaan lentoasemaalueen. Radalle on suunniteltu Vantaankosken, Vehkalan, Petaksen, Kivistön ja Asolan pinta-asemat sekä Aviapoliksen, Lentoterminaalin ja Ruskeasannan
tunneliasemat. Viinikkalaan on asemavaraus ja Lapinkyläänkin on teknisesti mahdollista toteuttaa asema.
Marja-rata liitetään pääradan kaupunkiraiteisiin. Keravan ja Leppävaaran kaupunkiradat, Martinlaakson
rata ja Marja-rata muodostavat yhtenäisen kaupunkiratalenkin, jolloin lähiliikenteen junakaluston käyttöä
voidaan tehostaa.
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Marja-rata vähentää linja-auto- ja henkilöautoliikennettä ja pienentää siten liikenneonnettomuuksien
määrää ja liikenteen ympäristöhaittoja.
Marja-radan kannattavuuslaskelma on päivitetty
Marja-radan liikenneselvityksen yhteydessä joulukuussa 2003. Kannattavuuslaskelmassa on oletettu, että Vantaankoski-Kivistö osuus saadaan käyttöön vuonna 2010 ja koko rata otetaan käyttöön
vuonna 2012.
Hankkeen hyöty-kustannussuhde näillä oletuksilla
yhdyskuntarakenteelliset liikenne- ja kulkutapavaikutukset huomioon ottaen on 1,5. Herkkyystarkastelujen mukaan hyöty-kustannussuhde vaihtelee
välillä 1,4 - 1,6 riippuen mm. hankkeen käyttöönottovuodesta ja liikennöintikustannusten kehityksestä.

Ympäristövaikutuksiin kiinnitetty huomiota
Tehdyissä selvityksissä todettiin, että hankkeella ei
ole merkittävää vaikutusta Ruskeasannan eikä
myöskään Pakkalan pohjavesialueeseen. Pohjavesialueiden kohdalla tunneli tiivistetään siten, ettei se
aiheuta vedenottamoiden antoisuuden tai laadun
heikkenemistä. Pohjavesien seuranta radan vaikutusalueella on aloitettu.

Seuraavassa suunnitteluvaiheessa hankkeesta tehdään tarkempi riskianalyysi, jossa otetaan huomioon sekä radan rakentamisen että käytön aikaiset
riskit. Mahdolliset vaikutukset ja riskit Päijänne-tunneliin ja Ruskeasannan pohjavesialueeseen tarkentuvat työn yhteydessä. Rakennussuunnittelun yhteydessä suoritetaan yksityiskohtainen tunnelin lähialueen louhinnan riskianalyysi sekä rakennusten ja
rakenteiden katselmukset, joiden perusteella määritellään louhinta- ja rakennustavat.
Rataympäristön luontoselvityksessä kesällä 2003 on
saatu viitteitä liito-oravan elinpiireistä radan läntisellä
osuudella. Tarkempi selvitystyö reviirien laajuuksista
ja elinvoimaisuuksista jatkuu kevättalvella 2004.

Junaliikenteen ja liityntäliikenteen
ennusteet tarkentuneet
Marja-radan junat liikennöivät ruuhka-aikoina 10 minuutin vuorovälillä ja pysähtyvät kaikilla asemilla.
Nopein matka-aika Helsingistä lentoasemalle on
noin 30 minuuttia.
Marja-radan matkustajamääräksi on ennustettu
vuonna 2025 arkivuorokautena 16900 - 24400 matkustajaa asemavälistä riippuen. Suurimmat asemakohtaiset käyttäjämäärät ovat Kivistössä 14300
matkustajaa/arkivuorokausi ja Lentoterminaalissa
13600 matkustajaa/arkivuorokausi. Lentoterminaalin
matkustajista noin 9500 on lentomatkustajia.
Liityntäbussilinjoja päättyy tarveselvitystä enemmän
Kivistön asemalle, jonka merkitys liityntäasemana
korostuu. Pohjois-Vantaata palvelevat linjat kulkevat Kivistön kautta.

Päijänne-tunnelin risteysalueella varaudutaan sekä
louhintatyön- että käytönaikaisiin riskeihin esi-injektoinnin, lisälujitusten ja varovaisen louhinnan avul-
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Asemille ja liityntäliikenteelle toimivat
järjestelyt
Bussien pääteterminaalit on suunniteltu Vantaankoskelle, Petakseen, Kivistöön, Aviapolikseen ja
Ruskeasantaan. Liityntäpysäköinnille on varattu tiloja yhteensä 1550 autopaikalle ja 950 pyöräpaikalle.
Pinta-asemilla kulkuyhteydet laitureille on järjestetty katetuilla portailla ja hisseillä. Laitureilla on vähintään 100 metrin pituiset katokset. Laituripituus on
220 metriä. Laituripituus sallii enimmillään neljän yksikön junapituudet. Asemien yhteyteen on varattu
sosiaali-, liike- ja teknisiä tiloja.
Lentoterminaalin ja Aviapoliksen tunneliasemien laiturihallit ovat yksiholvisia. Ruskeasannassa laiturihalli on kaksiholvinen. Kaikilla asemilla on tilojen selkeydellä ja avoimuudella haluttu luoda helposti hahmotettava tila, jossa kulkeminen on turvallista, orientoitavuus hyvä ja opastaminen helppoa. Kulkuyhteydet maanpinnalle on järjestetty liukuportailla ja hisseillä. Poistumis- ja paloturvallisuusjärjestelyt on tarkistettu viranomaisneuvotteluissa. Uloskäytävinä laituritasolta käytetään osastoitujen porrashuoneiden
lisäksi työ- ja huoltotunneleita.

Radan linjaukseen ja asemapaikkoihin
tehty tarkennuksia
Merkittävimmät tarkistukset ratalinjaan ja asemapaikkoihin on tehty Petaksessa ja Kivistössä. Vantaankosken ja Petaksen välillä radan linjausta on
siirretty enimmillään noin 70 metriä itään alustavan
yleissuunnitelman ratalinjasta. Siirrolla on minimoitu
radan ja sen viereen tulevan katuväylän häiriöitä
Vehkalan pohjoispuolen liito-oravareviirille.
Kivistössä aseman paikkaa on siirretty noin 250
metriä aiempaa lännemmäksi. Syynä on ollut Kivistön kaupallisen keskuksen suunniteltu siirtyminen
Hämeenlinnanväylän ja Vanhan Hämeenlinnantien
väliin.

Katu- ja tiejärjestelyt
Vantaankosken aseman pohjoispuolella rata ylittää
suunnitellun Sanomatien ja Kehä III:n pitkällä sillalla. Kehä III:n oikaisu ja Sanomatien eritasoliittymä
toteutuvat tämänhetkisen näkemyksen mukaan ennen Marja-rataa.
Kivistön asemanseudun ehdotetut maankäyttö- ja
asemaratkaisut edellyttävät Hämeenlinnanväylän
liittymäjärjestelyjen kehittämistä pohjoisesta tulevalla
Kivistön keskukseen ja toisaalta Petaksen puolelle
johtavalla suuntaisliittymällä.
Riipiläntie ylittää Marja-radan nykyisellä paikallaan.
Tietä nostetaan enimmillään noin 4 metriä. Katriinantietä nostetaan noin 700 metrin matkalla enimmillään yli 5 metriä. Nykyisen Tikkurilantien liittymä
Katriinantiehen siirretään noin 130 m etelään.
Tuusulanväylän eritasoliittymässä Ruskeasannassa
itäpuolen molemmat rampit muutetaan suoriksi ja
bussiramppi linjataan uudelleen asemajärjestelyjen
ja asemaympäristön maankäytön kehittämiseksi.

Marja-rata alittaa lentoasema-alueen yli 8
km pitkässä tunnelissa
Rata kulkee kaksoistunnelissa Viinikkalan ja Ruskeasannan välillä. Tunneliosuuden kokonaispituus
on 8160 m sisältäen Viinikkalan asemavarauksen
sekä Aviapoliksen, Lentoterminaalin ja Ruskeasannan asemat. Tekniset ja turvallisuustilat sijoitetaan
asemille ja yhdystunneleihin.
Kummankin ratatunnelin kalliopoikkileikkauksen leveys on 7,2 metriä. Ratatunneleiden raideväli on
määräytynyt tunneliasemien mukaan 22,6 - 32,6 metriksi, jolloin kaikki ajotunnelit voidaan louhia ratatunneleiden väliin.

neliin mahdollisesti muodostuva savu poistetaan
ratatunnelista savunpoistopuhaltimilla.

Marja-rata lyhyesti
•

kaksiraiteinen henkilöliikenteen rata

Rautatietunneli varustetaan palopostiverkostolla.
Tunnelin suuaukoille ja pystykuilujen yläpäihin tehdään palovesiasemat pelastuslaitoksen tarpeisiin.
Hätäpuhelimet ja palohälytyspainikkeet asennetaan
200 m välein yhdyskäytäviin ja teknisiin tiloihin.

•

junien enimmäisnopeus 120 km/h

•

radan pituus 18 km, josta tunnelissa 8,1 km

•

uusia asemia 7 kpl ja asemavarauksia 2 kpl

•

siltoja 33 kpl, joista ratasiltoja 12 kpl

•

katu- ja tiejärjestelyjä 9 km

•

liityntäpysäköintitilat 1550 autolle ja 950 pyörälle.

•

maa- ja kallioleikkausmassoja 1,6 milj.m³, josta
tunnelilouheen osuus 0,9 milj.m³

•

rakentamiskustannukset 297 milj. euroa

Rakentamiskustannukset
Marja-radan arvioidut rakentamiskustannukset ovat
noin 297 milj. euroa. Rataosuuksittain kustannukset ovat:
Vantaankoski - Kivistö

65 milj. euroa

Kivistö – Aviapolis

63 milj. euroa

Aviapolis – päärata

169 milj. euroa

Kustannukset on laskettu lokakuun 2003 kustannustasolla ilman arvonlisäveroa.

Miten hankkeen valmistelu jatkuu
Marja-radan yleissuunnitelmasta pyydetään lausunnot kunnilta sekä muilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Yleissuunnitelma on myös julkisesti nähtävänä, jolloin siitä voi esittää mielipiteitä. Lausuntojen ja saadun palautteen perusteella arvioidaan tarpeet mahdollisille lisäselvityksille ja yleissuunnitelman tarkistamiselle.
Rakentamisen valmistelusta ja yksityiskohtaisen
suunnittelun aloituksesta päätetään, kun kustannusjaosta on sovittu sekä valtion ja Vantaan kaupungin
päätökset hankkeen toteuttamisesta on tehty.

Ratatunneleiden väliseen jatkuvaan kalliopilariin
louhitaan yhdystunnelit noin 200 metrin välein. Yhdystunneleiden kautta voidaan onnettomuustilanteissa poistua savusulun kautta viereiseen tunneliin. Noin joka kolmannesta yhdystunnelista louhitaan
maan pinnalle pystykuilu, johon rakennetaan savulta
suojattu uloskäytäväporras. Poikkeustilanteessa tunMarja-rata yhdistää Martinlaakson radan lentoaseman kautta päärataan
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SAMMANDRAG
Marja-banan ansluter Mårtensdalsbanan
till stambanan
Marja-banan skapar nya möjligheter att lokalisera
bostadsområden och arbetsplatser inom ramen för
en effektiv kollektivtrafik. Banan kommer i framtiden
att betjäna omkring 200 000 personer som bor inom
en radie av en kilometer från stationerna längs banan
och motsvarande mängd arbetsplatser. Genom att
den erbjuder en förbindelse till flygstationen är banan
regionalt men också nationellt och internationellt
betydelsefull. Marja-banan förbättrar samtidigt de
tvärgående trafikförbindelserna i huvudstadsregionen.
Kommunikationsministeriet, huvudstadsregionens
kommuner samt huvudstadsregionens samarbetsdelegation (SAD) har i sitt föravtal daterat 26.8.2003
konstaterat att man aktivt arbetar för att avlägsna
hinder i anslutning till markanvändning och planering
som står i vägen för byggandet av Marja-banan, i
syfte att att öka kollektivtrafikens betydelse i huvudstadsregionens trafiksystem. Vanda stad har
ställt som mål att projektet kan inledas under 2007.
Banan är en dubbelspårig, elektrifierad och med
trafikövervakningssystem utrustad persontrafikbana
för regionens närtrafik. Det nya banavsnittet har en
längd av 18 km, varav över 8 kilometer går i en
dubbel tunnel i området kring Helsingfors-Vanda
flygstation. Stationer på marknivå kommer enligt
planerna att byggas i Vandaforsen, Vehkala, Petas,
Kivistö och Asola. Tunnelstationer byggs vid Aviapolis, Flygterminalen och Rödsand. En reservation
har gjorts för en station i Vinikby, och i Lapinkylä är
det tekniskt möjligt att bygga ytterligare en station.
Marja-banan ansluts till stadsbanorna längs huvudbanan. Stadsbanorna från Kervo och Alberga, Mårtensdalsbanan och Marja-banan bildar tillsammans
en integrerad stadsbaneslinga, som möjliggör mera
effektiv användning av tågmaterielet i närtrafik.
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Banan är samhällsekonomiskt lönsam
Marja-banan gör det möjligt att ersätta busstrafik med
järnvägstrafik. Busstrafiken minskar särskilt i stadskärnan och längs de radiella huvudstråken som leder
till stadskärnan. Den minskade busstrafiken på
rutterna till stadskärnan och till flygstationen innebär
att ifrågavarande bussterminaler kan dimensionernas för mindre volymer.
Marja-banan minskar buss- och personbilstrafiken
och leder därigenom till färre trafikolyckor och minskad miljöpåverkan från trafiken.
Marja-banans lönsamhetskalkyl har uppdaterats i
samband med trafikutredningen över Marja-banan i
december 2003. I lönsamhetskalkylen har man antagit att avsnittet Vandaforsen-Kivistö kan tas i bruk
år 2010 och helan banan skall enligt planerna tas i
bruk 2012.
Utgående från dessa antaganden, och med beaktande av samhällsstrukturella förändringar i trafikvanor och val av transportsätt, blir projektets nyttokostnadsrelation 1,5. Enligt utförda känslighetsanalyser varierar nytto-kostnadsrelationen i området
1,4 – 1,6, beroende bl.a. på idrifttagningsåret samt
trafikeringskostnadernas utveckling.

Särskild uppmärksamhet har fästs vid
miljöpåverkan
Enligt för ändamålet utförda utredningar har projeket
inte någon betydande inverkan på grundvattenområdet i Rödsand, och inte heller i Backas. I anslutning till grundvattenområdena tätas tunneln så att
det inte förorsakar någon försämring av grundvattenproduktionen eller vattnets kvalitet. Uppföljningen av
grundvattenläget i banans omgivning har påbörjats.
I det område där banan korsar Päijänne-tunneln
åtgärdas risker under schaktningsarbetet och efter
att banan tagits i drift med hjälp av förinjektering,
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extra förstärkningar och försiktigt utförd schaktning.
Sprängningar vid schaktning i Päijänne-tunnelns
närhet utförs så att de vibrationer som förorsakas
av sprängningarna inte resulterar i skador som äventyrar Päijänne-tunnelns användning och framtida
hållfasthet.
I nästa fas av planeringsarbetet utförs en noggrannare riskanalys över projektet, i vilken man kommer
att beakta risker både under byggnadsarbetet och
banans drift. Enventuella följdverkningar och risker
för Päijänne-tunneln och Rödsands grundvattenområde preciseras under arbetets gång. I samband
med byggplaneringen utförs en detaljerad riskanalys
angående schaktningsarbeteten i tunnelns närhet
samt syner av byggnader och konstruktioner, på
basen av vilka schaktnings- och byggmetoder kan
definieras närmare.
Vid en naturutredning beträffande den planerade
banans miljö som utfördes på sommaren 2003 kunde
man konstatera spår av flygekorrhabitat längs
banans västra avsnitt. En noggrannare utredning av
dessa områdens omfattning och livskraft fortsätter
på vårvintern 2004.

Prognoserna beträffande järnvägstrafik
och matartrafik har preciserats
Marja-banan trafikeras under rusningstid med 10
minuters mellanrum mellan avgångarna och tågen
stannar på alla stationer. Den kortaste restiden från
Helsingfors till flygstationen är ca 30 minuter.
Marja-banans passagerarvolym år 2025 under en
normal vardag har uppskattats till 16 900 – 24 400
passagerare per dygn, beroende på vilket banavsnitt
som avses. De största passagerarsiffrorna har
uppskattats för stationen i Kivistö (14 300 passagerare/dygn) och Flygterminalen (13 600 passagerare/
dygn). Av Flygterminalens passagerare är ca 9500
flygpassagerare.
Antalet bussrutter i matartrafik till stationen i Kivistö
uppskattas bli större än vad som framställdes i
behovsutredningen, och Kivistös betydelse som
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matarstation väntas bli viktigare. De linjer som
betjänar norra Vanda går via Kivistö.

Smidiga arrangemang för stationer och
matartrafik
Bussterminaler skall enligt planerna byggas i Vandaforsen, Petas, Kivistö, Aviapolis och Rödsand. För
infartstrafikens behov har man reserverat utrymmen
för sammanlagt 1550 bilparkeringsplatser och för 950
cykelplatser.
Stationer på marknivå förses med täckta trappor och
hissar till perrongerna. Perrongerna förses med minst
100 meter långa takkonstruktioner. Perrongerna vid
stationerna blir 220 meter långa. Denna längd tillåter
maximala tåglängder bestående av fyra tågset.
Reserveringar har gjorts för social-, affärs- och tekniska utrymmen i samband med stationerna.
Stationshallarna i anslutning till tunnelstationerna vid
Flygterminalen och Aviapolis byggs med en enda
valvkonstruktion. I Rödsand byggs tunnelstationen
med två valv. Alla stationer har en klar och öppen
bottenplan som är lätt att överblicka, och som gör
det tryggt och säkert att röra sig, lätt att orientera
sig och där skyltningen kan göras så redigt och klart
som möjligt. Förbindelser upp till markytan bygger
på rulltrappor och hissar. Utgångs- och brandsäkerhetsarrangemang har kontrollerats i förhandlingar
med berörda myndigheter. Som utgångar från
perrongnivå används, förutom med mellanväggar
avskiljda trapphus, också arbets- och servicetunnlar.

Bansträckningen och stationernas
placering har reviderats
De största revideringarna beträffande banans dragning och stationernas placering har gjorts i Petas
och Kivistö. Mellan Vandaforsen och Petas har bansträckningen flyttats maximalt ca 70 meter österut
jämfört med den preliminära generalplanen. Genom
denna förflyttning minimeras de störningar som
banan och det parallellt dragna gatustråket förorsakar för flygekorreviren i den norra delen av Vehkala.

Stationen i Kivistö har flyttats ca 250 meter längre
västerut. Orsaken till denna ändring är den planerade
flyttningen av Kivistös affärscentrum till området
mellan Tavastehusleden och Gamla Tavastehusvägen.

Gatu- och vägarrangemang
På norra sidan av Vandaforsens station korsar banan
den planerade Sanomatie och Ring III längs en lång
bro. Uträtningen av Ring III och den planskiljda
korsningen vid Sanomatie genomförs enligt dagens
uppfattning innan Marja-banan börjar byggas.
Föreslagna markanvändnings- och stationslösningar
i anslutning till Kivistö station förutsätter en utveckling
av Tavastehusvägens anslutningsarrangemang med
hjälp av en parallellanslutning norrifrån som leder
både till Kivistö centrum och Petas.

I bergrunden mellan järnvägstunnlarna schaktas
förbindelsetunnlar med ca 200 meters mellanrum. I
fall av en olycka kan passagerarna evakueras från
varje tunnel genom förbindelsetunnlar och rökslussar
till den närliggande tunneln. Från ungefär var tredje
förbindelsetunnel öppnas ett vertikalt schakt till
markytan, som förses med en rökskyddad utgångstrappa. Rök som i extremfall kan tänkas uppstå
avlägsnas från järnvägstunneln med separata
rökevakueringsfläktar.

Marja-banan i korthet

•

gatu- och trafikleder 9 km

•

Dubbelspårig persontrafikbana

•

•

tågens maximihastighet 120 km/h

infartsparkeringsutrymmen för 1550 bilar och 950
cyklar.

•

banans längd 18 km, varav 8,1 km i tunnel

•

•

nya stationer 7 st och stationsreservationer 2 st

schaktade jord- och bergmassor 1,6 milj.m³,
varav tunnelschaktning 0,9 milj.m³

•

broar 33 st, varav järnvägsbroar 12 st

•

byggkostnad 297 miljoner euro

Järnvägstunnlarna förses med ett brandpostsystem.
Vid tunnlarnas mynningar och i övre ändan av vertikalschakten installeras brandvattenstationer för
räddningsverkets behov. Nödtelefoner och brandlarmknappar monteras med 200 meters mellanrum
i förbindelsetunnlar och tekniska utrymmen.

Byggkostnader

Ripubyvägen korsar Marja-banan på sin nuvarande
plats. Vägens yta höjs med maximalt ca 4 meter.
Katrinevägen höjs över en sträcka av ca 700 meter
med maximalt över 5 meter. Den nuvarande Dickursbyvägens anslutning till Katrinevägen flyttas ca 130
meter söderut.

Marja-banans byggkostnader uppskattas till ca 297
miljoner euro. Kostnaderna för de olika banavsnitten
är följande:

Vid Tusbyvägens planskiljda korsning ersätts båda
ramperna på östra sidan i Rödsand med raka ramper
och den östra sidans bussramp ges en ny sträckning
i syfte att förbättra stationsarrangemangen och
markanvändningen i stationens närhet.

Aviapolis – Stambanan

Vandaforsen – Kivistö

65 miljoner euro

Kivistö – Aviapolis

63 miljoner euro
169 miljoner euro

Kostnaderna har beräknats enligt kostnadsnivån i
oktober 2003, exklusive moms.

Beredningen av projektet fortsätter
Marja-banan passerar flygfältsområdet i en
över 8 kilometer lång tunnel
Banan går i en dubbel tunnel mellan Vinikby och
Rödsand. Tunnelavsnittets totala längd är 8 160 m,
inklusive reservationer för stationen i Vinikby samt
stationerna vid Aviapolis, Flygterminalen och Rödsand. Tekniska utrymmen och säkerhetsutrymmen
placeras i samband med stationerna och i förbindelsetunnlar.
Bägge järnvägstunnlarna har ett tvärsnitt med en
bredd av 7,2 meter. Avståndet mellan järnvägsspåren har bestämts på basen av tunnelstationernas
krav till 22,6 – 32,6 meter, varvid alla servicetunnlar
kan schaktas mellan järnvägstunnlarna.

Utlåtanden över generalplanen för Marja-banan
inhämtas av kommunerna samt övriga myndigheter
och intressegrupper. Generalplanen ställs också till
offentligt påseende, varvid allmänheten kan inkomma med åsikter och kommentarer. På basis av utlåtandena och responsen från allmänheten uppskattas behovet av eventuella tilläggsutredningar och
revidering av generalplanen
Beslut om byggförberedelser och om start av detaljplaneringen fattas i det skede då man avtalat hur
kostnaderna skall fördelas och då staten och Vanda
stad har fattat beslut om genomförandet av projektet.
Marja-banan ansluter Mårtensdalsbanan via flygstationen till stambanan
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SUMMARY
The Marja line will connect the
Martinlaakso line with the main line

The Marja line will be socio-economically
profitable

The Marja urban line will provide a possibility to
concentrate housing and jobs in an area where efficient public transport is available. Within a radius of
one kilometre from the stations, the line will serve
some 200,000 inhabitants and an equal amount of
commuters. Thanks to its airport connection, the line
will be important, not only regionally but also nationally and internationally. As one of its advantages,
the Marja line will improve the cross traffic connections of the Helsinki metropolitan area.

Along with the start of the Marja line, some of the
bus traffic volume will be replaced by railway traffic.
The bus traffic volume will decrease particularly in
the Helsinki nuclear centre and on radial main roads
leading to the nuclear centre. The decrease of the
bus traffic routed to the nuclear centre and airport
will reduce the demand for bus terminal facilities.

Ministry of Transport and Communication Finland,
the Helsinki metropolitan area municipalities and
Helsinki Metropolitan Area Council (YTV) have in
their letter of intent of 26 August 2003 stated that
the obstacles still preventing the Marja line project
from being launched, for reasons such as land-use
and planning, are actively being removed in order
to promote public transport’s role in the Helsinki
metropolitan area traffic systems. The city of Vantaa has proposed the year 2007 as the target year
for starting of the project.
The Marja line will be a 2-track, electrified, commutertraffic passenger line provided with passage control.
The length of the new line will be 18 km, 8 km of
which will run in a double tunnel going under the
Helsinki-Vantaa airport area. The line is planned to
have the level stations of Vantaankoski, Vehkala,
Petas, Kivistö and Asola, as well as the tunnel
stations of Aviapolis, Air terminal and Ruskeasanta.
There is a station reservation for Viinikkala, and it is
technically feasible to build a station also in Lapinkylä.
The Marja line will be connected to the urban rail
network of the main line. The Kerava and Leppävaara urban lines, Martinlaakso line and Marja line
will compose an integrated urban railway loop,
enabling more efficient use of trains in commuter
transport.
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The Marja line will cut down bus and passenger car
traffic, thereby reducing the number of traffic accidents and harmful effects on the environment.
The profitability calculation for the Marja line was
updated in connection with the Marja line traffic report
in December 2003. The profitability calculation assumes that the Vantaankoski-Kivistö section will be
taken into use in 2010 and the whole line will be
completed in 2012.
The project benefit-cost ratio is 1.5 calculated with
these default values, taking into account the urban
structural effects caused by traffic and modes of
travel. In accordance with the sensitivity analyses,
the benefit-cost ratio varies between 1.4 and 1.6,
depending on factors such as the year of taking over
the project and development of traffic costs.

Environmental impacts have been noted
The research carried out showed that the project will
not have any notable impact on the Ruskeasanta
and Pakkala groundwater catchment areas. In the
groundwater catchment areas, the tunnel facilities
will be sealed so that there will be no deteriorating
effect on the yield or quality of the water pumping
plant. Monitoring of the groundwaters in the area
affected by the railway has been started.
In the intersection area of the Päijänne tunnel, precautions will be taken to prevent the risks that may
appear during excavation and operation by pre-
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grouting, additional reinforcement and careful excavation. Shooting and blasting in the vicinity of the
Päijänne tunnel will be arranged so that vibration
will not cause any harm to the use and stability of
the Päijänne tunnel.
The next engineering phase will include a more
detailed risk analysis where the risks during the
railway construction and operation will be taken into
account. When the work has progressed further, the
potential effects and risks related to the Päijänne
tunnel and Ruskeasanta groundwater catchment
area will be known more comprehensively. In connection with building engineering, a detailed risk
analysis of the excavation of the neighbouring areas
of the tunnel as well as inspections of the buildings
and structures will be carried out, and the excavation
and building methods will be defined based on this.
In the environmental study made in summer 2003
regarding the railway environment, some hints could
be seen of possible habitats of the Russian flying
squirrel in the western section of the line. A more
thorough research concerning widths of the areas
and vitality of their species will be started in the late
winter of 2004.

More accurate forecasts available for
railway traffic and feeder lines
Trains will run on the Marja line at 10-minute intervals
during peak periods, stopping at all stations. The
shortest transport time from Helsinki to the airport
will be about 30 minutes.
The volume of passengers on the Marja line is
forecast to vary from 16,900 to 24,400 in a weekday
in 2025, depending on what section between the
stations is in question. The highest numbers of
passengers will be at the Kivistö station, with 14,300
passengers/weekday, and at Air terminal, with 13,600
passengers/weekday. From the Air terminal
passengers, some 9,500 will be air passengers.
There will be more feeder bus lines ending at the
Kivistö station than specified in the development
plan. This will make the Kivistö station more important as a feeder station. The lines serving northern
Vantaa will go through Kivistö.
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Well-functioning arrangements for the
stations and feeder traffic
The end terminals of the bus lines have been planned
to be located at Vantaankoski, Petas, Kivistö, Aviapolis and Ruskeasanta. Altogether 1550 parking
places for cars and 950 places for bicycles have been
reserved for passengers using feeder connections.
At ground-level stations, accesses to the platforms
will be provided with covered stairs and lifts. There
will be at least 100 m long roofs at the platforms.
The length of a platform will be 220 m. This length
allows maximum train lengths of four units. Social,
commercial and technical facilities have been reserved in connection with the stations.
The platform halls of the tunnel stations at Air terminal
and Aviapolis will have one vault. At Ruskeasanta,
the platform hall will have two vaults. All stations have
been planned to be clearly defined and open in order
to create surroundings that the users can perceive
without any difficulty, where they can pass safely,
and which are provided with good orientation and
easy guidance. Access to the ground level has been
arranged with escalators and lifts. Emergency exit
and fire safety arrangements have been inspected
in negotiations with the authorities. In addition to stair
halls with fire compartments, also work and service
tunnels will be used as emergency exit routes from
the platform level.

More detailed calculations made on the
alignment of the line and station locations
The most significant alterations in the railway alignment and station locations have been made at Petas and Kivistö. Between Vantaankoski and Petas,
the line alignment has been transferred to the east
by some 70 metres maximum from the line alignment
given in the preliminary general plan. Any disturbances the line and the adjacent street might cause to
the Russian flying squirrel territory at the northern
side of Vehkala have been minimised with this transfer.
The location of the Kivistö station has been shifted
some 250 metres to the west. The reason was the
plan to transfer the Kivistö commercial centre bet-

ween the Hämeenlinnanväylä and Vanha Hämeenlinnantie roads.

Street and road arrangements
To the north of the Vantaankoski station, the railway
will cross over the planned Sanomatie road and
Kehä III along a long bridge. The current assumption
is that the straightening of Kehä III and multi-level
junction of Sanomatie will be built prior to the Marja
line.
In order to realise the proposals concerning the land
use and station arrangements at Kivistö, it will be
necessary to develop the intersections of the Hämeenlinnanväylä road by adding a parallel junction
routed from the north to the Kivistö centre as well as
to the Petas area
Riipiläntie road will cross over the Marja line at its
present location. The road will be raised by a maximum of about 4 m. The Katriinantie road will be
raised over a distance of 700 m by a maximum of
over 5 m. The junction of the existing Tikkurilantie to
Kaarinantie will be shifted about 130 m to the south.
At the Tuusulanväylä multi-level junction in Ruskeasanta, both of the ramps at the eastern side will be
straightened, and the bus ramp at the eastern side
will be realigned in order to develop further the station
arrangements and land use of the station environment.

Marja line will run under the airport area
through a more than 8 km long tunnel
The line will run in a double tunnel between Viinikkala
and Ruskeasanta. The total length of the tunnel will
be 8,160 m, including the Viinikkala station reservation and the stations of Aviapolis, Air terminal and
Ruskeasanta. The technical and safety facilities will
be located at stations and in connecting tunnels.
In both railway tunnels, there will be 7.2 m wide crosssectional cutting in the rock. The distance between
the tracks in the railway tunnels has been specified
according to the tunnel stations to be from 22.6 to
32.6 m, which makes it possible to excavate all
access tunnels between the railway tunnels.

The connecting tunnels will be excavated at about
200 m intervals in the rock pillar continuing between
the railway tunnels. In accident situations, it will be
possible to exit along the connecting tunnels through
the smoke trap into the adjacent tunnel. A vertical
shaft to the ground level will be excavated from about
every third connecting tunnel where a flight of exit
stairs will be built provided with smoke protection. If
smoke exceptionally accumulates in the tunnel, it is
extracted with separate smoke exhaust fans.

Marja line briefly:

•

9 km of street and road arrangements

•

2-track, passenger line

•

•

Maximum speed of trains 120 km/h

Feeder parking facilities for 1,550 cars and 950
bicycles

•

Length of railway line 18 km, of which 8.1 km in
tunnel

•

•

7 new stations and 2 station reservations

Removal of 1.6 million m 3 of soil and rock
masses, of which rock blasted from tunnels
accounts for 0.9 million m3

•

33 bridges, of which 12 railway bridges

•

Construction costs 297 million euros

The railway tunnel will be equipped with a fire hydrant
network. Firefighting water stations for the needs of
a rescue crew will be provided at the tunnel openings
and top parts of the vertical shafts. Emergency
phones and fire alarm buttons will be installed at 200
m intervals in the connecting passages and technical
facilities.

Construction costs
The construction costs of the Marja line are estimated
to be some 297 million euros. The costs per sections
are as follows:
Vantaankoski – Kivistö
Kivistö – Aviapolis
Aviapolis – main line

65 million euros
63 million euros
169 million euros

The costs have been calculated at the cost level of
October 2003 without value added tax.

Next steps in project preparation
Municipalities, other authorities and interest groups
will be asked to give statements on the Marja line
master plan. The plan will also be displayed for public
inspection, and opinions on it are invited. On the
basis of the opinions and feedback received, the
need for additional reports and more detailed assessments of the master plan will be evaluated.
Preparation for construction and starting of detailed
engineering will be decided when sharing of the costs
has been agreed upon, and when the government
and the city of Vantaa have made their decisions on
implementation of the project.
The Marja line will run via the airport and connect the Martinlaakso line with the main line
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ESIPUHE
Marja-rata on yhteiskuntataloudellisesti kannattava hanke. Rata antaa
hyvät lähtökohdat asuin- ja työpaikka-alueiden kehittämiseen Vantaalla ja yhdistää samalla Helsinki-Vantaan lentoaseman valtakunnalliseen
rataverkkoon. Marja-rata edistää sekä valtakunnallisten että seudullisten alueidenkäyttötavoitteiden toteutumista tukemalla joukkoliikenteen ja poikittaisyhteyksien kehittämistä pääkaupunkiseudulla. Liityntäliikenteen ja liityntäpysäköinnin kehittäminen Marja-radan asemilla vähentää liikenteen paineita pääkaupunkiseudun keskusalueella ja tukee Vantaan, Tuusulan ja Nurmijärven maankäytön kehittämistä ja työssäkäyntialueen laajentumista.
Liikenne- ja viestintäministeriö, pääkaupunkiseudun kunnat sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ovat aiesopimuksessaan
26.8.2003 todenneet, että Marja-radan toteutumisvalmiuden esteenä
olevia maankäytöllisiä ja suunnittelusta johtuvia esteitä tullaan aktiivisesti poistamaan, jotta joukkoliikenteen asemaa pääkaupunkiseudun
liikennejärjestelmässä voidaan edistää. Vantaankaupunki on esittänyt
hankkeen aloittamisen tavoitteeksi vuotta 2007.
Ratahallintokeskus ja Vantaan kaupunki käynnistivät Marja-radan yleissuunnittelun marraskuussa 2002. Työstä on vastannut Ratahallintokeskus apunaan Marja-radan ja siihen kiinteästi liittyvien hankkeiden
kehittämisen ohjaus- ja seurantaryhmä, jonka puheenjohtajana on toiminut Vantaan kaupungin teknisen toimen johtaja Tapio Maljonen. Käytännön suunnittelutyötä ovat johtaneet ylitarkastaja Harri Yli-Villamo
Ratahallintokeskuksesta ja katupäällikkö Heikki Pajunen Vantaan kaupungilta. Suunnitteluasioita on valmisteltu hankeryhmässä, puheenjohtajana Harri Yli-Villamo, rataryhmässä, puheenjohtajana DI Jarmo Tomperi sekä asemaryhmässä, puheenjohtajana DI Raimo Vuori.

Suunnittelutyöstä ja maastotöiden ohjelmoinnista on vastannut konsulttiryhmä JP-Transplan Oy ja LT-Konsultit Oy. Alikonsultteina ovat olleet
Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy ja Arkkitehtitoimisto Pekka Salminen Oy
(asemat) sekä JP-Suoraplan Oy ja JP-Talotekniikka Oy (tunnelijärjestelmä). Konsultin työtä on johtanut DI Raimo Vuori (LT-Konsultit
Oy) apunaan DI Seppo Suhonen (JP-Transplan Oy). Asemien suunnittelusta ovat vastanneet arkkitehdit Jussi Murole ja Arttu Suomalainen.
Tunnelijärjestelmän suunnittelusta ovat vastanneet ins. Magnus
Långstedt ja DI Matti Venelampi. Siltojen suunnittelusta on vastannut
DI Veli-Pekka Pulliainen sekä ympäristösuunnittelusta ja –vaikutuksista maisema-arkkitehti Veli-Markku Uski.
Oy VR- Rata Ab on vastannut sähkölaitteiden suunnittelusta sekä teknisen suunnittelun asiantuntijatehtävistä ja valvonnasta. Liikenteenohjauksen ja turvalaitteiden suunnittelusta on vastannut Rejlers Oy ja
rakentamiskustannusten laskennasta Rapal Oy.

Joulukuussa 2003

Ratahallintokeskus

Vantaan kaupunki

Kari Ruohonen

Tapio Maljonen

Investointijohtaja

Teknisen toimen johtaja
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1 JOHDANTO
1.1 Marja-rata

1.2 Tausta ja tavoitteet

Marja-radalla tarkoitetaan Martinlaakson radan ja
pääradan yhdistävää uutta rataa. Rata avaa mahdollisuuden keskittää asumista ja työpaikkoja tehokkaan joukkoliikenteen piiriin. Rata palvelee tulevaisuudessa kilometrin säteellä asemista noin 200 000
asukasta ja samaa määrää työpaikkoja. Marja-rata
yhdistää Helsingin keskustan, pääradan ja Martinlaakson radan aluekeskukset sekä Helsinki-Vantaan
lentoaseman. Lentoasemayhteyden vuoksi rata on
paitsi alueellisesti, myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä.

Hankkeen tavoitteena on keskittää asumista ja työpaikkoja tehokkaan joukkoliikenteen piiriin, luoda
uusia mahdollisuuksia asunto- ja työpaikka-alueiden
sijoittamiseen radan varteen, tehostaa seudun poikittaista joukkoliikennettä sekä tuoda Helsinki-Vantaan lentoasema rautatieliikenteen piiriin.

Marja-rata tukee joukkoliikenteen kehittämistä pääkaupunkiseudulla. Liityntäliikenteen ja liityntäpysäköinnin kehittäminen Marja-radan asemilla vähentää liikenteen paineita pääkaupunkiseudun keskusalueella ja tukee Tuusulan ja Nurmijärven maankäytön kehittämistä ja työssäkäyntialueen laajentumista.
Rata alkaa lännessä Vantaankosken nykyiseltä asemalta ja kulkee Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta
pääradalle Koivukylän eteläpuolelle. Radan länsiosa
Vantaankoskelta Viinikkalaan on nykyisellään lähes
asumatonta ja alueella on vasta kaavoitus käynnissä. Radan itäosassa Ilolan ja Asolan alueilla rataan
on varauduttu hyväksytyissä asemakaavoissa.
Uuden rataosan pituus on 18 km. Rata on 2-raiteinen
lähiliikenteen rata, jolla maksiminopeus on 120km/
h. Lentokenttäalue alitetaan yli 8 km pitkällä tunnelilla. Radalle on suunniteltu Vantaankosken, Vehkalan, Petaksen, Kivistön ja Asolan pinta-asemat sekä Aviapoliksen, Lentoterminaalin ja Ruskeasannan
tunneliasemat. Asemavarauksina ovat Lapinkylän
pinta-asema ja Viinikkalan tunneliasema. Viinikkalaan on asemavaraus ja Lapinkyläänkin on teknisesti
mahdollista toteuttaa asema.
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Marja-radasta laadittiin vuonna 2001 tarveselvitys
ja alustava yleissuunnitelma sekä tehtiin ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Alustavaa yleissuunnitelmaa tarkennettiin vuonna 2002 Viinikkalan ja
Ruskeasannan välillä. Alustavaan yleissuunnitelmaan sisältyneistä eri ratalinjavaihtoehdoista on
Vantaan kaupunginvaltuusto päättänyt hyväksyessään Vantaan yleiskaavan tarkistustyön Marja-radan
linjausta koskevat tavoitteet sekä Marja-Vantaan
osayleiskaavan lähtökohdat ja tavoitteet 30.9.2002.
Sama ratalinjaus on osoitettu myös nähtäville ja lausunnoille asetetussa maakuntakaavaehdotuksessa.
Liikenne- ja viestintäministeriö, pääkaupunkiseudun
kunnat sekä pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV) ovat aiesopimuksessaan 26.8.2003 todenneet, että Marja-radan toteutumisvalmiuden
esteenä olevia maankäytöllisiä ja suunnittelusta johtuvia esteitä aktiivisesti poistetaan, jotta joukkoliikenteen asemaa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä voidaan edistää. Hankkeen aloittamisen tavoitteeksi on esitetty vuosi 2008.

1.3 Yleissuunnitelmaan liittyvät
ympäristöselvitykset
Yleissuunnittelun aikana on touko-elokuussa 2003
tehty luontoselvitys, jonka lähtökohtana oli kartoittaa ratalinjauksen käytävässä ja sen läheisyydessä
sijaitsevat arvokkaat luontoalueet ja niillä tavattavat
tärkeät luontoarvot. Työ tehtiin maastokartoituksena
siten, että ratalinjauksen avo-osuudet kartoitettiin
useilla maastokäynneillä eri ajankohtina. Radan
tunneliosuuden luontoarvoja ei selvitetty.

MARJA

Luontoselvityksestä valmistui raportti elokuun 2003
lopussa. Yhteenvetona voidaan todeta, että suurin
osa ratalinjauksen lähiympäristöstä on kasvilajistoltaan seudulle tavanomaista. Uusia tietoja saatiin
kuitenkin länsipuolisella avo-osuudella liito-oravareviireistä, joita selvityksen mukaan ratalinjauksen läheisyyteen sijoittuu yksi ja ratalinjauksen kohdalle
kaksi reviiriä. Liito-orava on luonnonsuojelulain 49
§:ssä tarkoitettu eläinlaji, jonka yksilöiden selvästi
luonnossa havaittavien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. Keväällä 2004 käynnistyvät tarkemmat liito-oravaselvitykset ratalinjauksen ja sen läheisyyteen suunnitellun maankäytön alueella. Selvitettävän alueen
kokonaispinta-ala on noin 15 km².
Mikäli tarkemmat selvitykset ja vaikutusarviointi
osoittavat, että ratahanke ja siihen liittyvät muut
hankkeet heikentävät tai hävittävät liito-oravan lisääntymispaikkoja, edellyttää niiden toteuttaminen
luonnonsuojelulain 49 §:n mukaista poikkeuslupaa.
Poikkeus voidaan yksittäistapauksessa myöntää
luontodirektiivin artiklassa 16 (1) mainituilla perusteilla.
Linnustoselvitys on tehty kesällä 2003 (Luontotutkimus Solonen Oy) ja sen mukaan alueen linnusto
on pääosin melko tavanomaista, eteläsuomalaista
lajistoa. Lajistoon kuuluu kuitenkin myös vaateliaampia lajeja, joiden säilymiselle Marja-radan rakentaminen seurauksineen on selkeästi haitallista.
Ratalinjauksen itäosan avo-osuudella sijaitsee myös
yksi luonnon arvokohde, vanhan metsän alue, jonka lajistossa, etenkin kääpälajistossa, esiintyy vaarantuneita lajeja. Lisäselvityksiä vanhan metsän alueelta ollaan parhaillaan tekemässä.
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1.4 Marja-rataan liittyvät muut
hankkeet ja suunnitelmat
Vantaan yleiskaavan tarkistus ja MarjaVantaan osayleiskaava
Vantaan voimassa oleva yleiskaava on vuodelta
1992. Käynnissä olevassa yleiskaavan tarkistustyössä tullaan huomioimaan Vantaan voimakkaan
kasvun aiheuttamat suuret muutokset mm. lentoaseman ympäristössä. Myös Marja-radan uudet linjausperiaatteet Marja-Vantaan, lentoaseman ja Ruskeasannan alueilla otetaan huomioon uudessa yleiskaavassa.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi yleiskaavan tavoitteet
Marja-radan linjauksen osalta 30.9.2002 ja tavoitteet muilta osin 24.11.2003.
Marja-Vantaan osayleiskaavatyö etenee rinnan yleiskaavan tarkistustyön kanssa. Osayleiskaavan liikenneselvitys ja keskuksen sijaintivaihtoehtojen maankäyttö- ja ympäristövaikutusten arviointi valmistuvat
vuoden 2004 alussa, jonka jälkeen voidaan tehdä
päätös osayleiskaavan pohjaksi valittavasta vaihtoehdosta

Vantaankosken asemanseudun kaavoitus
Vantaankosken aseman ympäristössä on käynnissä voimassa olevan asemakaavan muutostyö. Työssä otetaan huomioon Marja-radan linjausratkaisut ja
Vantaankosken aseman edellyttämät liityntäliikenneja terminaalijärjestelyt.

Marja-radan liikenneselvitykset
Marja-radan liikenneselvitystä on tehty Vantaan kaupungin, Ratahallintokeskuksen ja YTV:n toimeksiannosta rinnan radan yleissuunnittelun kanssa. Liikennetietoja on käytetty raide- ja liityntäliikenteen
terminaalisuunnittelussa. Työssä on suunniteltu radan liikennöinti ja rataan liittyvät linja-autojärjestelyt
sekä laskettu niihin liittyvät kustannukset hyötyjen

ja kustannusten arvioimiseksi. Työ valmistuu vuoden 2003 lopussa.

Marja-radan asemanseutujen kehittämisselvitykset
Marja-radan suunnitteluun liittyvänä erillistehtävänä
selvitettiin asemaympäristöjen kehittämisvaihtoehtoja. Työn tuloksena laaditut asemakortteleiden
maankäyttöluonnokset täydentävät ja tukevat Marja-radan asema- ja liikenneterminaalien suunnittelua ja sovittamista ympäristöön. Työ valmistui elokuussa 2003.

Lentoaseman kehittämissuunnitelmat
Ilmailulaitos kehittää ja suunnittelee jatkuvasti lentoasema-aluetta. Terminaalialueita on laajennettu ja
uusi kiitotie 3 otettiin käyttöön syksyllä 2002.
Vuonna 2002 lentoja oli 160000 ja matkustajia 10
miljoonaa. Lentoaseman kiitotiejärjestelmä mahdollistaa lentojen määrän kaksinkertaistumisen ja matkustajamäärän kolminkertaistumisen nykyiseen verrattuna. Lentoasemalla varaudutaan lentomatkustajamäärän kasvamiseen 25 miljoonaan vuotuiseen
matkustajaan vuoteen 2020 mennessä.
Nykyistä terminaalialuetta kehitetään matkustajaliikenteen pääterminaalina, joka syöttää kiitoteiden
välialueelle rakennettavaa satelliittiterminaalijärjestelmää. Uusi kiitotie 3 mahdollistaa kiitoteiden
välisen alueen käytön, paitsi satelliittiterminaali- ja
koneiden pysäköintialueina, myös lentorahdin, lentoliikenteen maahuolinnan ja tekniikan sekä lentoaseman teknisinä alueina.

Klaukkalan rata
Klaukkalan radasta on tehty kaavoitusta palvelevia
alustavia teknisiä suunnitelmia, mutta hankkeesta
ei ole tehty liikenteellisiä selvityksiä. Klaukkalan radan mahdollinen toteutuminen ajoittuu myöhemmäksi kuin Marja-radan toteutuminen.
Teknisissä suunnitelmissa varaudutaan Klaukkalan
radan erkanemiseen Marja-radasta Petaksen aseman pohjoispuolella.

1.5 Suunnitelman laatiminen ja
vuoropuhelu
Lähtökohtien ja tavoitteiden tarkennus
Marja-radan yleissuunnitelman laatiminen käynnistyi marraskuussa 2002 Ratahallintokeskuksen ja
Vantaan kaupungin yhteisprojektina. Työn alussa
tarkennettiin lähtökohtia, tavoitteita ja suunnitteluperusteita. Radan teknisten suunnitteluperusteiden
lisäksi selvitettiin mm:
-

Kehitystyötä varten päätettiin tehdä nopealla aikataululla selvitykset asemanseutujen maankäytön kehittämisratkaisuista ja asemakortteleiden
kehittämis- ja toteuttamiskonseptista. Kehittämistyössä käytettiin vuorovaikutteista seminaarityöskentelyä, jolla saatiin nopeasti riittävän laaja
näkemys yhteisistä tavoitteista. Työt valmistuivat elokuussa 2003. Selvitysten perusteella mm.
Kivistön asemaa siirrettiin lähemmäksi Hämeenlinnanväylää.

-

Vantaan kaupungin, Ratahallintokeskuksen ja
YTV:n toimeksiannosta käynnistettiin erillinen
Marja-radan liikenneselvitys, jonka yhteydessä
selvitettiin liityntäliikenteen alustavia määriä ja
liikenneterminaalien suunnitteluperusteita. Työn
tuloksia voitiin hyödyntää liikenteellisiä lähtökohtia ja erityisesti liityntäliikenteen lähtökohtia määritettäessä.

-

Työn alkuvaiheessa todettiin, että asemien tilamitoitus, tasonvaihtoperiaatteet ja yleinen laatutaso tulee arvioida varsinkin tunneliasemilla huolellisesti riittävän laajalla yhteistyöryhmällä. Työn

Siltä varalta, että nykyisen terminaalialueen ja sinne johtavien väylien kapasiteetti osoittautuu riittämättömäksi, on varauduttava toisen itsenäisen terminaalialueen rakentamiseen joko kiitoteiden välialueen lounais- tai koillisosaan.
Lentoasema oheistoimintoineen työllistää nykyisin
noin 10 000 ja tulevaisuudessa jopa 20 000 työntekijää.

Kuva 1
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tulokset koottiin Marja-radan asemien asemasuunnitteluohjeeksi, joka valmistui elokuussa
2003. Erikseen tarkasteltiin tunneliasemien käyttömahdollisuuksia väestönsuojana.
-

Marja-radalla on pitkä tunneliosuus, jossa molemmat radat sijoitetaan erillisiin tunneliin ja radalle on suunniteltu 3 tunneliasemaa. Tunnelin
suunnitteluperusteet laadittiin erikseen täydentämään ratateknisiä suunnitteluperusteita.

Lähtökohtavaihe saatiin päätökseen vaiheittain kesään 2003 mennessä. Viimeisenä päätettiin Kivistön aseman paikka elokuussa 2003.

Kivistön seudulle. Yleisötilaisuuksissa esille nousseita kysymyksiä olivat mm:

Päätökset yleissuunnitelmaan valittavista ratkaisuista ja vaihtoehdoista tehtiin kesän 2003 aikana. Syksyn aikana valitut ratkaisut viimeisteltiin yleissuunnitelmaksi.

Suunnitelmien esittely ja vuoropuhelu
Suunnitelmaluonnoksia ja tutkittuja vaihtoehtoja on
käsitelty asiantuntijaryhmissä ja hankeryhmän kokouksissa sekä sidosryhmille järjestetyssä suunnitteluseminaarissa toukokuussa. Asukkaiden ja muiden
asianosaisten sekä yleisön mielipiteitä hankkeesta
on kuultu Kivistössä ja Ilolassa pidetyissä yleisötilaisuuksissa huhtikuussa 23.4.2003 ja 24.4.2003
ja marraskuussa 12.11.2003 ja 13.11.2003. Molemmilla kerroilla yleisötilaisuuksissa oli runsas osanotto ja vilkas keskustelu radan vaikutuksista.
Valtaosa asukkaista toivoo Marja-radan pikaista toteutumista. Radan uskotaan parantavan Vantaan
poikittaisyhteyksiä ja tuovan lisää palveluja etenkin

Polkupyöräpaikkoja esitetään kullekin asemalle
pääosin katettuna toteutettavaksi.

-

Kivistössä lisättiin liityntäpysäköintipaikkoja.

-

Ratalinjaa siirrettiin Sinnelän puutarhan kohdalla noin 20 metriä etelään, jolloin radasta aiheutuva melu viereisille asuinrakennuksille saatiin
vähenemään. Samalla kohdalla lisättiin suunnitelmaan uusi kulkuyhteys radan katkaiseman tieyhteyden tilalle.

-

Miten Marja-radan valmistuminen vaikuttaa bussien reitteihin?

-

Mitä käyttörajoituksia tunneli aiheuttaa maanomistajille?

-

Miten ladut ym. ulkoilureitit on huomioitu suunnitelmassa?

-

Onko suunnitelmassa mukana Lapinkylän asemavaraus?

-

-

Miten suunnitelmissa on huomioitu polkupyörillä
tapahtuva liityntäliikenne, ovatko pyörien säilytykseen varatut tilat riittävät?

Ratalinjaa siirrettiin Vehkalan alueella, jolloin
voitiin säilyttää käytössä olevat asuin- ja työpaikkarakennukset.

-

Melukartoissa esitetään myös lentomelualueet
ja pääradan melualueet.

-

Päijänne-tunnelin riskeistä tehtiin selvitys.

Yleissuunnitelman laatiminen
Kevään 2003 aikana tarkennettiin radan linjausta ja
geometriaa valitun ratavaihtoehdon pohjalta sekä
laadittiin alustavat tekniset ratkaisut tunnelin rakentamisperiaatteista, asemista, liityntäliikenteen järjestelyistä, tiejärjestelyistä ym. Merkittävin linjausmuutos tehtiin Vehkalan alueella, jossa ratalinjaa siirrettiin enimmillään noin 70 metriä.

-

-

Liityntäliikenteen sijoittaminen Kivistöön / Petakseen. Alustavassa yleissuunnitelmassa suunniteltua 100 pysäköintipaikan määrää Kivistöön pidettiin vähäisenä.

-

Ratalinjausta haluttiin siirtää Sinnelän puutarhan
kohdalla. Siirto vähentäisi puutarhan vieressä
olevien asuintalojen melu- ja maisemahaittaa.

-

Ratalinjaa haluttiin siirtää Vehkalan alueella.
Ratalinjalle on jäämässä käytössä olevat asuinja työpaikkarakennukset.

-

Mikä on yhteismeluvaikutus rata-, tie- ja lentomelu?

-

Miten Päijänne-tunneli on huomioitu suunnittelussa?

Marja-radalla on oma internet-sivu, jonka osoite on
www.marja-rata.net.

Esille tulleisiin kysymyksiin annettiin vastaukset
mahdollisuuksien mukaan heti yleisötilaisuuksissa.
Suunnitelmaa kehitettäessä otettiin huomioon esille tulleet asiat mm. seuraavasti:
-

Bussireittien alustavia muutoksia selvitettiin Marja-radan liikenneselvitystyössä saadun aineiston
pohjalta.

-

Tunneli aiheuttamia käyttörajoituksia maanomistajille selvitettiin syksyn yleisötilaisuuksissa

-

Ilolassa lisättiin uusi kevytliikenteen alikulku radan poikki.

-

Lapinkylän asemavaraus esitettiin yleissuunnitelmassa.
Kuva 2
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2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT
2.1 Aikaisemmat suunnitteluvaiheet,
päätökset ja lausunnot
Alustava yleissuunnitelma ja YVAmenettely
Marja-radan yleissuunnittelun lähtökohtana on ollut
vuonna 2001 valmistunut alustava yleissuunnitelma
ja vuonna 2002 valmistunut alustavan yleissuunnitelman tarkennus Viinikkalan ja Ruskeasannan
välillä. Ympäristövaikutusten arviointimenettely
(YVA) suoritettiin samanaikaisesti alustavan yleissuunnitelman kanssa ja siitä saatiin Uudenmaan
ympäristökeskuksen lausunto 13.8.2001.

.Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
(YTV) painotti liityntäliikenteen ja liityntäpysäköinnin
merkitystä.

-

Lentoasemalle päättyvälle nopealle junalle tulee
varata omat laiturit.

-

Kaavavaraus kaukojunilla lentokentälle on säilytettävä.

Ilmailulaitoksen lausunnossa esitettiin, että on otettava huomioon lentoaseman matkustajaliikenteen
lisäksi myös lentoaseman erittäin merkittävä työpaikkaliikenne. Lisäksi muistutettiin lentoaseman pohjavedenottamon huomioonottamisesta.

Vantaan pelastuslaitos korosti henkilö- ja paloturvallisuusasioiden huomioon ottamista suunnittelussa ja pyysi selvittämään tunneliasemien käyttömahdollisuudet väestösuojina.
Pääkaupunkiseudun Vesi Oy esitti, että suunnittelussa on otettava voimakkaammin huomioon riskit
Päijänne-tunnelin vahingoittumisesta. Myös radan
käyttötilanteen riskit Päijänne-tunnelille tulee selvittää yhteistyössä.

Helsingin kaupungin lausunnossa esitetään mm:
-

Liityntäliikenteen tilavaraukset tulee tehdä voimakkaan sekä joukko- että henkilöautoliikenteellä tapahtuvan liityntäliikenteen tarpeiden
mukaisesti.

-

Vantaanjoen ylityskohdan onnettomuusriski on
huomioitava.

Nurmijärven kunnan lausunnossa esitetään mm:
-

Petaksen aseman liityntäpysäköinti tulee suunnitella riittävän laajana ja toimivana.

-

Radan ja raideliikenteen jatkaminen Klaukkalaan
on säilytettävä Marja-radan jatkosuunnittelun lähtökohtana.

Saadut lausunnot ja mielipiteet
Lausunnoissa Marja-radan vuoden 2001 ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (YVA) ja alustavasta yleissuunnitelmasta sekä vuoden 2002 yleissuunnitelman tarkennuksesta Viinikkalan ja Ruskeasannan välillä on esitetty tiivistetysti seuraavia näkökohtia ja mielipiteitä:
Ratahallintokeskuksen lausunnossa esitetään Vantaankoski-Kivistö välin asemien yhdistämismahdollisuuden tarkastelua.
Museovirasto ja Keski-Uudenmaan maakuntamuseo painottivat Vantaanjokilaakson ylityssillan huolellista ja laadukasta suunnittelua ja joen itäpuolen
muinaismuistoalueen tutkimustarvetta ennen hankkeen toteutusta.
Etelä-Suomen lääninhallitus toivoi riittäviä tilavarauksia liityntäpysäköintiin ja maamassojen käytön riittäviä selvityksiä.
Uudenmaan tiepiiri painotti pääkaupunkiseudun ulkopuolisen joukkoliikenteen ja liityntäliikenteen sekä
erikoiskuljetusreittien huomiointia.
VR-Yhtymä Oy:n lausunnossa esitetään mm:
-

Kaupunkiratavaihtoehto tulee pitää perusvaihtoehtona.

Kuva 3 Ote Vantaan yleiskaavasta 1992
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Tuusulan kunta painotti riittäviä liityntäliikenteen
pysäköinti- ja terminaalipaikkoja Ruskeasannan asemalle sekä hyviä vaihtoyhteyksiä Tuusulantietä käyttävistä busseista asemalle.
Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnossa
esitetään mm:
-

-

-

-

Hankkeen vaikutukset Ruskeasannan pohjavesialueeseen tulee selvittää tarkoin. Tulee selvittää
Ruskeasannan pohjavesialueen ulottuminen
pohjoiseen ja yhteys Mätäkiven pohjavesialueeseen sekä Pakkalantien heikkousvyöhykkeiden
yhteys Pakkalan pohjavesialueeseen.
Marja-radan vaikutuksista Päijänne-tunneliin tulee tehdä riskianalyysi, jossa huomioon on otettava työnaikaiset sekä radan käytön aikaiset riskit, päästöt ja onnettomuudet. Seurannan tarve
on ilmeinen.
Luontoselvityksiä on tarpeen tarkentaa jatkosuunnittelun yhteydessä erityisesti luonnonsuojelulain tarkoittamien luontotyyppien, uhanalaisten ja erityisesti suojeltavien lajien elinympäristöjen osalta.
Vantaanjokilaakson arvokas kulttuurimaisemaalue on huomioitava ja radan sovittamiseen ympäristöönsä on kiinnitettävä erityistä huomiota.

YVA-menettelyn ja lausuntojen huomioon
ottaminen
Asemien sijainti Vantaankosken ja Kivistön välillä
perustuu Vantaan yleiskaavan ja Marja-Vantaan osayleiskaavaluonnoksen maankäyttörakenteisiin. Petaksen ja Kivistön asemien yhdistämistä on selvitetty alustavan yleissuunnitelman lähtökohtia selvitettäessä vuonna 2000, mutta yhdistetyn aseman todettiin sijoittuvan liian kauas Kivistöön suunnitelluista
uusista asuntoalueista. Ratahallintokeskuksen lausunnossa esitettyä asemien yhdistämistarkastelua
Vantaankoski-Kivistö välillä ei edellä olevan perusteella ole selvitetty uudelleen.
VR-Yhtymä Oy:n esittämää omaa laiturialuetta lentoasemalle päättyvälle nopealle junalle ei ole otettu
lähtökohdaksi yleissuunnitelmaan.
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Muilta osin edellä esitetyt lausunnot ja mielipiteet on
otettu yleissuunnittelussa huomioon.
Hankkeen vaikutuksia Ruskeasannan pohjavesialueeseen on selvitetty tarkemmin kohdassa 5.3.
Pohjavesialueen kokonaisantoisuus vähenee arviolta 100 – 150 m3/d.
Marja-radan vaikutuksia ja riskejä Päijänne-tunneliin on tarkasteltu kohdassa 6.4.
Kesällä 2003 tehdyissä luontoselvityksissä kartoitettiin ratakäytävän merkittävät luontokohteet. Käytävän länsiosassa löydettiin merkkejä liito-oravan
reviireistä. Niitä ei voitu ajankohdan vuoksi kartoittaa perusteellisesti. Työtä tullaan täydentämään laajemmalla alueella kevään 2004 aikana.

Hanketta koskevia päätöksiä
Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi 30.9.2002
yleiskaavan tarkistustyön yhteydessä Marja-rataa
koskevat tavoitteet:
-

Marja-radan linjaus osoitetaan Viinikkalan ja
Aviapoliksen kautta siten, että Ruskeasannassa
rata on tunnelissa alustavan yleissuunnitelman
VE 2:n mukaisesti.

-

Marja-Vantaan maankäyttö suunnitellaan alustavan yleissuunnitelman ratavaihtoehto A:n mukaisesti siten, että asemat ovat Vehkalassa, Petaksessa ja Kivistössä.

2.2 Nykyiset kaupunkiradat
Martinlaakson rata
Martinlaakson rata rakennettiin 1970-luvulla. Rata
mitoitettiin ensisijaisesti sähköjunaliikenteelle, vaikka sillä alkuvuosina kulki lisäksi polttonestekuljetuksia Martinlaakson voimalaitokselle. Sittemmin voimalaitokselle vievä raide on purettu ja Martinlaakson rataa on 1980-luvulla jatkettu edelleen Vantaankoskelle.

Keravan kaupunkirata
Helsingin ja Tikkurilan välinen kaupunkirata otettiin
käyttöön elokuussa 1996. Tätä voidaan pitää varsi-
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naisen kaupunkirataliikenteen alkuna, sillä järjestely mahdollisti kauko- ja lähiliikenteen erottamisen
omille raiteilleen Helsingin ja Tikkurilan välillä. Toukokuussa 2000 valmistui Rekola-Korso-välin neljäs
raide, jolloin lähiliikenne Keravalle saakka voitiin,
joskin osin yksiraiteisena, erotella omille raiteilleen.
Kaukoliikenteen sekä Keravan pohjoispuolelle jatkavan taajamaliikenteen käytössä ovat läntisimmät
raiteet ja lähiliikenteen käytössä itäisimmät raiteet.
Kaupunkiradan rakentaminen kaksiraiteiseksi Keravalle saakka on parhaillaan käynnissä. Keravan kaupunkirata valmistuu vuonna 2004, jonka jälkeen pääradalla on Helsingin ja Keravan välillä neljä raidetta
ja lähi- ja kaukoliikenne on erotettu omille raiteilleen.

Leppävaaran kaupunkirata
Rantaradan kaupunkirataosuus Helsingin ja Leppävaaran välille valmistui kesällä 2001. Samassa yhteydessä Martinlaakson rata muutettiin erkanemaan
Leppävaaran kaupunkiraiteista Huopalahden länsipuolella. Kahden lisäraiteen ansiosta lähi- ja kaukoliikenne on voitu erottaa omille raidepareilleen. Leppävaaran ja Martinlaakson junat käyttävät samoja
raiteita Helsingin ja Huopalahden välillä. Kaukoliikenteen raiteilta ei ole yhteyttä Martinlaakson radalle.

2.3 Marja-radan liittyminen nykyiseen
rataverkkoon
Marja-rata alkaa länsipäässä Vantaankosken asemalle päättyvien raiteiden jatkeena. Vantaankosken
asema säilyy entisellä paikalla, mutta asemajärjestelyjä parannetaan Marja-radan rakentamisen yhteydessä
Itäpäässä Marja-rata liitetään Keravan kaupunkirataraiteisiin Hiekkaharjun ja Koivukylän välillä.

2.4 Liikenne
Kaupunkiratajärjestelmä
Kaupunkiradat ovat tärkeä osa koko pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää. Kaupunkirataliikenne perustuu liityntäliikennejärjestelmään, jos-
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sa tiheällä vuorovälillä liikennöivät junat toimivat
runkokuljettajina. Junia syötetään pääasiassa liityntäliikenneasemille keskitetyillä linja-autovuoroilla.
Nykyisin Martinlaakson ja Leppävaaran kaupunkiradoilla liikennöidään tiheimmillään 10 minuutin
vuorovälillä eli kuusi junaa tunnissa suuntaansa.
Huopalahden eteläpuolella, missä junat käyttävät
samoja raiteita, vuoroväli on keskimäärin 5 minuuttia. Martinlaakson radalla liikennöivät M-junat sekä
Leppävaaran radan A-junat pysähtyvät kaikilla asemilla.
Keravan kaupunkiradalla vuorottelevat Keravan Kjunat sekä Tikkurilan/Hiekkaharjun I- ja P-junat. Tikkurilan eteläpuolella keskimääräinen vuoroväli on
tiheimmillään 5 minuuttia. Keravalle ajetaan enintään kolme junaa suuntaansa tunnissa. Keravan
neljännen raiteen valmistuttua K-junatarjonta voidaan lisätä kuuteen junaan tunnissa, jolloin joka toinen juna jatkaa Tikkurilasta Keravalle.

Marja-radan junaliikenne
Junaliikenteen peruslähtökohtana on kaupunkiratamalli, missä Marja-rata yhdistää Vantaankosken Mjunat ja Tikkurilan/Hiekkaharjun I/P-junat yhdeksi
Marja-radan kautta kiertäväksi junatyypiksi. Junat
liikennöivät ruuhka-aikoina 10 minuutin vuorovälillä
ja pysähtyvät kaikilla asemilla.
Käytettäessä normaalia kaupunkiratojen aikataulurakennetta, jolloin juna-aikatauluissa junat lähtevät
jokaiselta asemalta tasaminuutein, matka-aika Helsingistä lentoterminaalille on 30 minuuttia ja Marjaradan kiertoaika Helsingistä takaisin Helsinkiin
kiertosuunnasta riippuen 1 h 7 min - 1 h 10 minuuttia. Erillisessä liikenneselvitystyössä Marja-radan
aikataulurakenteena on tutkittu vaihtoehtona metromaista aikataulurakennetta, jossa juna-aikatauluissa
ilmoitetaan tasaminuutit ainoastaan pääteasemille
ja tärkeimmille liityntäliikenneasemille. Tutkitulla
rakenteella matka-aika Helsingistä lentoterminaalille
nopeutuu 27 minuuttiin ja Marja-radan kiertoaika
Helsingistä takaisin Helsinkiin yhteen tuntiin.
On myös tutkittu vaihtoehtoja, joissa junat eivät pysähdy kaikilla pääradan asemilla. Ratkaisuun vai-

Taulukko 1 Liityntäliikenteen laituritarpeet
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Lentoterminaalin liityntämatkustajista lentomatkustajien osuus on 9490 matkustajaa/arkivuorokausi

Kuva 3

Marja-radan ja asemien matkustajamääriä on arvioitu käynnissä olevassa Marja-radan liikenneselvityksessä. Marja-radan matkustajavirraksi on ennustettu vuonna 2025 arkivuorokautena 16900 - 24400
matkustajaa asemavälistä riippuen. Suurimmat asemakohtaiset käyttäjämäärät ovat Kivistössä 14300
matkustajaa/arkivuorokausi ja Lentoterminaalissa
13600 matkustajaa/arkivuorokausi. Lentoterminaalin
matkustajista noin 9500 on lentomatkustajia. Asemien matkustajamääräarviot vuodelle 2025 on esitetty kuvassa 3.

Linja-autoliityntäliikenne
Bussiliityntäliikenteen suunnittelua on tehty samanaikaisesti Marja-radan yleissuunnittelun kanssa.
Tavoitteena on ollut määritellä liityntäliikenteen määriä ja reittejä asemien liityntäterminaalien yleisperiaatteiden ja tilamitoituksen suunnittelua varten.
Marja-radan tarveselvitystyössä laadittua voimakkaan bussiliitynnän vaihtoehtoa on liikenneselvi-
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Vantaankoski
Vehkala
Petas
Kivistö
Aviapolis
Lentoasema

Laitureita aseman yhteydessä tai lähistöllä

tystyön yhteydessä tarkennettu. Kullekin asemalle
on laskettu päättyvien linjojen bussien määrä ruuhkatunnissa ja aseman ohittavien linjojen bussien määrä ruuhkatunnissa. Asemakohtainen laituritarve on
määritelty suunniteltujen reitistöjen mukaisesti varautumalla Kivistössä, Petaksessa ja Ruskeasannassa myös kehyskunnista tuleviin päättyviin linjoihin, jotka eivät ole selvityksessä varsinaisesti
mukana.
Liityntäbussilinjoja päättyy tarveselvitystä enemmän
Kivistön asemalle, jonka merkitys liityntäasemana
korostuu. Pohjois-Vantaata palvelevat linjat kulkevat Kivistön kautta, jossa on vantaalaisille tarkoitettuja palveluita. Selvitykset vaihtojärjestelyistä Hämeenlinnanväylää kulkevista busseista Marja-radalle
ovat kesken. Tuusulanväylällä kehyskunnista tulevilta bussivuoroilta liitytään Marja-rataan Ruskeasannan asemalla. Kuljettajien sosiaalitilat tulevat
ainakin Kivistöön, mahdollisesti myös Ruskeasantaan ja Petakseeen.
Yhteenveto laituritarpeista asemittain on taulukossa 1.

MARJA

Taulukko 2 Liityntäpysäköintitarve
Liityntäpysäköintipaikat
v. 2025

Autot
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suositus
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Yleissuunnitelman
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50
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100
250
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500
30

600 + varaus 300
50
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100

160
160

Liityntäpysäköinti
Henkilöautojen ja pyörien liityntäpysäköinti perustuu
YTV:n Pääkaupunkiseudun ja sen lähialueiden liityntäpysäköintistrategia vuosille 2010 ja 2025 –julkaisun tietoihin Marja-rata-vaihtoehdon perusteella
sekä yleissuunnittelutyöryhmän tekemiin arviointeihin. Sen mukaan liityntäpysäköintitarve on taulukon 2 mukainen. Siinä on esitetty sekä YTV:n suo-
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situkset että yleissuunnitelman suositukset auto- ja
pyöräpaikoiksi asemittain. Lähtötietona on käytetty
myös Asemanseutujen suunnitteluohje-raportin tuloksia. Liityntäpysäköinnin jakautuminen Petaksen
ja Kivistön välillä tulee tarkentumaan Marja-Vantaan
kaavoitustyön yhteydessä. Liityntäpysäköinnin sijoitukseen vaikuttavat erityisesti Kivistön liityntäjärjestelyt Hämeenlinnanväylälle pohjoisen suuntaan.
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Lentoaseman osalta Ilmailulaitos tekee omat suunnitelmansa, joissa otetaan huomioon liityntäliikenne.
Kaikilla asemilla pyöräpysäköinti toteutetaan hyvätasoisena siten, että pysäköinnistä vähintään puolet on katoksellista ja osa telineistä mahdollistaa runkolukituksen. Pyöräpysäköinnin osalta toteutusta voidaan tehdä vaiheittain, mutta laajentamiseen on varauduttava tarpeen mukaan.

2.5 Radan suunnitteluperusteet
Marja-rata on kaksiraiteinen, sähköistetty, molempiin suuntiin linjasuojastettu, kauko-ohjattu sekä kulunvalvonnalla varustettu rata, jota liikennöidään lähi-

liikenteeseen tarkoitetulla sähkömoottorijunakalustolla. Marja-rata liitetään Vantaankosken rataan sekä
pääradan kaupunkiraiteisiin. Näin Keravan ja Leppävaaran (myöhemmin mahdollisesti Espoon) kaupunkiradoista, Martinlaakson radasta sekä sen jatkeeksi rakennettavasta Marja-radasta muodostuu
yhtenäinen kaupunkirataverkko, jolla liikennöidään
erillään kaukoliikenteestä. Tavaraliikenteeseen ei
varauduta muuten kuin alusrakenteen ja siltojen lujuuslaskennallisessa mitoituksessa. Marja-radan liittäminen pääradan kaukoliikenneraiteisiin säilytetään
aikaisemmin esitettynä aluevarauksena. Muuten
ramppijärjestelyjä ei tässä yhteydessä tarkenneta.

Liikennöintisuunnitelmien lähtökohtana on Marjaradalla kulkevien junien pysähtyminen kaikilla sen
asemilla sekä vasemmanpuoleinen liikennöinti. Rata
suunnitellaan siten, ettei liikennöintisuunnilla ole
merkittäviä toiminnallista eroja. Vasemman puoleinen liikennöinti edellyttää Vantaankosken ja Leppävaaran kaupunkiratojen nykyisen liikennöintisuunnan
vaihtamista.
Radan tavoitenopeus on 120 km/h lukuunottamatta
Vantaankosken aseman kohtaa (80–100 km/h), Kivistön kaarrealueita (100 km/h) ja Keravan kaupunkiradan liittymisaluetta (80 km/h). Radan maksimipituuskaltevuus on 22 promillea.

Laiturit suunnitellaan välilaitureina ja mitoitetaan
neljän sähköjunayksikön mukaan 220 metriä pitkiksi. Ratageometria suunnitellaan siten, että laiturit
ovat myöhemmin pidennettävissä 270 metrisiksi ilman merkittäviä geometriamuutoksia.
Radan avorataosuudet ja tunneliosuuden suuaukot
aidataan. Asemalaitureille suunnitellaan tarpeelliset
huoltoyhteydet.
Radalle suunnitellaan tasaisesti, noin seitsemän kilometrin välein, puolenvaihtomahdollisuuksia radan
kunnossapitotöiden ja mahdollisimman joustavan liikennöinnin mahdollistamiseksi myös häiriötilanteissa. Lisäksi radalle suunnitellaan yksi seisontaraide
radan kunnossapitokalustoa varten.
Päällysrakenteena käytetään 60E1 (UIC 60) -kiskoja, betoniratapölkkyjä ja sepelitukikerrosta. Käytetyt
vaihdetyypit ovat:
-

puolenvaihtovaihteet YV60-300-1:9

-

erkanemis- ja liittymisvaihteet päärataan YV60900-1:15,5-o

-

muut vaihteet YV60-300-1:9.

Radan normaalipoikkileikkaukset ja rakennetyypit
ovat:
-

penger Jk-2-PB2000-11,5

-

maaleikkaus Jk-2-LB2000-11,5

-

kallioleikkaus Jk-2-KaB900-16,5.

Ylikulkusiltojen vapaa alikulkukorkeus on vähintään
7,0 m kiskon selästä.
Rautatietunnelin tyyppipoikkileikkaukset ja rakenneperiaatteet on esitetty kohdassa 4.5.

Kuva 4
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Raiteisto- ja nopeuskaavio
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2.6 Maankäyttö ja ympäristö

ressa on Viinikanmetsän teollisuusalue. Lentoasema-alue on koko ajan kasvava työpaikkakeskittymä.

alueita voidaan osoittaa lähinnä Kivistön ja Asolan
asemien läheisyyteen.

soveltuvia alueita on radan vaikutuspiirissä noin 0,8
miljoonaa kerrosneliömetriä.

Tuusulanväylän länsipuolella on Ruskeasannan hautausmaa. Tuusulanväylän itäpuolella Ruskeasannassa ja Ilolassa on laajoja ja melko tiiviitä pientaloalueita. Vanhan Koivukylän alue on jo lähes täyteen
rakentunutta pientaloaluetta. Koivukylänväylän pohjoispuolella Ilolassa on pieni Nietostien varren työpaikka-alue. Koivukylän ja Ilolan välissä on rakentamaton metsäalue. Asola on pääosin pientaloaluetta.
Lähellä Koivukylän asemaa on kerrostaloja. Marjaratalinjauksen läheisyydessä on päiväkoti ja sosiaalialan oppilaitos. Hiekkaharju on Tikkurilaan liittyvä
asumispainotteinen alue.

Toimistovaltaisten työpaikkojen alueita on suunniteltu
Vantaankosken, Vehkalan, Petaksen, Aviapoliksen
ja Ruskeasannan asemien läheisyyteen.

Virkistysyhteydet

Nykyinen maankäyttö
Vantaankosken aseman alue on nykyään toimistovaltaista työpaikka-aluetta, jossa on jonkin verran
pientaloasutusta. Vantaankosken ja Vantaanjoen
koulut sijaitsevat Kehä III:n pohjoispuolella. Vehkalan
alue on pääosin rakentamatonta metsäaluetta lukuun
ottamatta pienteollisuusaluetta, joka sijoittuu Kehä
III:n läheisyyteen. Piispankylässä on työpaikka-, kerrostalo- ja pientaloalueita, jotka eivät kuitenkaan
sijoitu ratalinjan välittömään läheisyyteen. Petaksessa, Kivistössä ja Lapinkylässä on pientaloasutusta ja rakentamattomia metsäalueita. Kivistössä
on kirkko ja koulu. Koivupäässä on pientaloalue ja
sen pohjoispuolella Lapinniityn ryhmäpuutarha-alue.
Viinikkalan, Tuupakan ja Veromiehen alueet ovat
työpaikkatoimintojen alueita. Viinikkalassa ja Tuupakassa on myös pientaloasutusta. Katriinantien var-

Kuva 5

Suunniteltu maankäyttö
Rataympäristön suunniteltu maankäyttö tukeutuu
asemien ympäristöön. Tärkein maankäyttömuotoja
ohjaava tekijä on lentomelu, jonka takia uusia asuin-

Kivistön maankäyttövisio lännestä (konsulttiryhmän ehdotus)

Kaupallisten palveluiden keskittymä, joka käsittää
myös suuria päivittäistavaraliikkeitä, on suunniteltu
Kivistön aseman länsiosaan, jossa se houkuttelee
asiakkaita myös Hämeenlinnanväylältä.
Lentoaseman maankäyttö pohjautuu toimintojen kehittämiseen nykyisellä alueella hyvin pitkälle tulevaisuuteen. Lentoaseman ja sen lähialueiden kehittyminen lisää alueen työpaikkamääriä 20 000 – 30 000
työpaikan tasolle.
Marja-radan varteen sijoittuvien kortteleiden toimitilarakentamisen kokonaisvolyymiksi on arvioitu 2,8
miljoonaa kerrosneliömetriä. asuntorakentamiseen

Kuva 6

MARJA

Maisema ja luonnonympäristö
Linjauksen länsipään maisema on pääosin sulkeutunutta tai puolisulkeutunutta metsämaisemaa. Vallitsevana metsätyyppinä on tuore tai lehtomainen

Asolan maankäyttövisio idästä (konsulttiryhmän ehdotus)
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Ratalinja kulkee useiden virkistysyhteyksien poikki.
Yhteyksien kannalta tärkeitä paikkoja ovat Vehkalan
ja Petaksen välissä oleva virkistysyhteys, joka jatkuu myös Hämeenlinnanväylän poikki, Vantaanjoen
suuntainen virkistysyhteys sekä Viinikkalan asemavarauksen kohta, jossa kulkee lentokentän eteläpuolelle yleiskaavassa osoitettu pääulkoilureitti Itä- ja
Länsi-Vantaan välillä. Ilolan ja Koivukylän välillä rata
risteää tärkeän pohjois-eteläsuuntaisen Itä-Vantaan
keskuspuiston virkistysyhteyden kanssa.
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kangasmetsä, mutta myös kangaskorpia ja kalliometsiä esiintyy paikoin. Ympäristön kannalta merkittäviä kohtia ovat Kehän III:n ylitys ja Hämeenlinnanväylän alitus sekä hieman idempänä Riipiläntien alitus. Hämeenlinnanväylän itäpuolella sijaitsee Kivistön korpimaasto, joka jatkuu sankkana havumetsänä
aina avoimeen Vantaanjokilaaksoon asti.
Vantaanjokilaakso on valtakunnallisesti arvokas maisemakokonaisuus, joka avautuu maisemassa Riipiläntien kohdalta kaakkoon. Ratalinjausten eteläpuolella sijaitsee avoin Piispankylän kulttuurihistoriallisesti merkittävä ympäristökokonaisuus. Vantaanjokilaakson itäpuolella kohoaa Viinikkalan kallioselänne, jossa linjaus siirtyy tunneliin.
Tunnelin itäinen suuaukko sijaitsee Tuusulanväylän
itäpuolella taajama-alueella. Ratalinja jatkuu edelleen itään lähes sulkeutuneessa maisematilassa,
havupuuvaltaisessa metsässä, liittyen päärataan
korkealla sillalla.

Maisemallisesti ja ympäristöllisesti merkittäviä kohtia itäpäässä ovat tunnelin suuaukon ja sitä seuraavan betonikaukalon jakso ja pitkä silta penkereineen
ennen liittymistä päärataan.

Toinen, kesällä 2003 suoritetussa kartoituksessa löydetty elinpiiri sijoittuu suunnitellun Petaksen aseman
läheisyyteen siten, että ratalinja kulkee selkeästi reviirin läpi. Kaksi järeää haapaa, jotka todennäköisesti ovat pesäpuita, sijoittuvat keskelle ratalinjausta.

Ympäristön arvoalueet ja suojelukohteet
Ympäristön arvoalueet sijaitsevat ratalinjauksen länsiosan avo-osuudella, lukuun ottamatta yhtä kohdetta itäosan avo-osuudella (kuva Y2, Ympäristön arvoalueet). Suojelualueita tai –kohteita ei ratalinjauksen
alueella ole.
Läntisellä osuudella on ympäristön arvoalueita tai
arvokohteita, joiden läheisyydestä tai läpi ratalinja
kulkee. Merkittävimmät alueet näistä ovat liito-oravan elinpiirejä. Ensimmäinen näistä sijaitsee suunnitellun Vehkalan aseman läheisyydessä Myllymäellä, jossa alue kesällä 2003 päivitetyn tiedon mukaan
sijoittuu ratalinjan länsipuolelle tuoreen ja lehtomaisen kangasmetsän alueella, jossa kasvaa vanhaa
koivumetsää ja kookkaita haapoja. Alueen länsireunalla on ainakin yhden liito-oravaparin reviiri. Alueelta on tehty havaintoja jo vuonna 1989, mutta 1995
kartoituksessa liito-oravia ei havaittu johtuen mahdollisesti alueella näihin aikoihin tehdyistä harvennushakkuista. Alueella on runsaasti liito-oravan pesäpuiksi soveltuvia kolopuita ja erityisesti sen suosimia haapoja järeinä yksittäispuina sekä ryhminä.

Kolmas liito-oravan elinpiiri sijaitsee suunnitellun Kivistön aseman itäpuolella ja on todennäköisesti laajuudeltaan suurin. Ratalinja kulkee läpi reviirin.
Keväällä 2004, jolloin on optimaalinen aika selvittää liito-oravan elinpiiriä, on tarkoituksena kartoittaa
tarkemmin näitä alueita ja samalla myös laajemmin
ratalinjan läheisyyteen suunnitellun uuden maankäytön alueita.
Suunnitellun Petaksen aseman länsipuolella oleva
kangas- ja ruohokangaskorpi on linnustoltaan merkittävä alue, jossa pesii mm. paikallisesti uhanalaisia tikka- ja petolintulajeja. Liito-oravan esiintymisalueilla elävät myös mm. mehiläishaukka, varpushaukka, kanahaukka, pyy, uuttukyyhky ja eri pöllölajit

Vehkalan-Petaksen-Kivistön alueella on kovapohjaisia, ohuen moreenikerroksen peittämiä kallioselänteitä. Kivistön asemalta Vantaanjokilaaksoon ulottuvalla jaksolla on pohjamaa pintaosastaan savea
ja silttiä enimmillään noin 10 m syvyyteen maan pinnasta. Vantaanjokilaaksoa peittää 10-15 m syvyyteen ulottuva savikerros.

Itäosan ratalinjaus kulkee Koivukylänväylän eteläpuolella vanhan lehtometsän läpi, joka on biotooppina Vantaalla harvinainen. Alueella on runsaasti
maapuita ja pystyssä olevia pökkelöitä, joilla kasvaa runsaasti kääpälajeja. Kääpälajiston tarkemmassa selvityksessä on ilmennyt neljä esiintymää
vaarantunutta, yksi esiintymä silmälläpidettävää kääpälajia.

Avorataosuus Laaksotie-päärata

2.7 Maaperäolosuhteet
Mittaukset ja maaperätutkimukset
Ratalinjalta tehtiin tunneliosuutta lukuun ottamatta
ilmakuvaukseen perustuva tarkka maastomalli suunnittelun pohjaksi. Lisäksi koko suunnittelualueelta
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Vanhan metsän aluetta Ilolassa radan eteläpuolella (Kuva: Ympäristötutkimus Oy Metsätähti)

MARJA

Avorataosuus Vantaankoski- Viinikkala
Vantaankosken asema sijaitsee moreenipeitteisellä
kallioalueella. Kehä III:n ja Vantaankosken välissä
on savipeitteinen laakso, jossa kova pohja on syvimmillään noin 15-20 m syvyydellä maan pinnasta.
Myös Vehkalan aseman kohdalla on noin 5 metrin
savikerroksen peittämä laakso.

Merkittävimmät arkeologiset kohteet sijaitsevat Vantaanjokilaaksossa. Ratalinjauksen alle on mahdollisesti jäämässä muutama 2. luokan kohde. Radan
rakentamisen käynnistyessä on näiden kohteiden
tarkemman selvityksen osalta otettava yhteys Museovirastoon ja sovittava jatkotoimista.

Kuva 7

laadittiin ympäristömalli, missä on kuvattuna puusto, rakennukset ym. maan pinnan yläpuoliset rakenteet. Avorataosuudella tehtiin aiemmin tehtyjä maaperätutkimuksia täydentämään noin 400 lisäpohjatutkimuspistettä ja noin 10 pohjaveden tarkkailuputkea.
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Laaksotieltä alkaa noin 700 m pituinen savipeitteinen
(5-10 m) laakso. Asolan asema sijoittuu ohuen moreenikerroksen peittämälle kallioselänteelle. Asolan
asemalta lähtien lähelle päärataa kalliota peittää
Koivukylän pohjavesialueeseen kuuluva lajittuneiden
hiekkakerrosten muodostama selänne.
Pääradan liittymäalue on vaikeasti rakennettavaa
aluetta, missä pehmeät, heikosti kantavat savi- ja
silttikerrokset ulottuvat enimmillään 20 m syvyyteen
maan pinnasta kovan pohjan ollessa syvimmillään
yli 30 m syvyydellä maan pinnasta.

2.8 Kallio-olosuhteet tunneliosuudella
Rakennusgeologinen kartoitus
Tunneliosuuden länsipäätä luonnehtivat melko pienipiirteiset paikoin jyrkkäreunaiset kalliopaljastumat.
Kalliomäkien välissä on alavampia soistuneita alueita. Kalliomäkialueilla on karttatarkastelun perusteella havaittavissa kaakko-luode suuntausta. Lento-

terminaalin ja Laaksotien välisellä alueella kalliomäet
ovat loivapiirteisiä.

rauksissa että kallionäytekairauksissa tehtiin vesimenekkimittaukset ja ne videokuvattiin.

-2,0…+2,0 kallionäytekairauksissa on todettu vesivuotoja.

Kivilaatu vaihtelee massamaisesta graniittista liuskeiseen kiillegneissiin. Monin paikoin graniitti- ja
kiillegneissiosat vaihtelevat niin tiheästi, että alueen
kivilaatua voidaan kutsua myös seoksiseksi. Vallitsevan mineraalikoostumuksen mukaan kivilaadut
ovat hauraita.

Seismisiä tutkimuslinjoja luodattiin 14 kpl yhteensä
4175 metriä.

Marja-radan eteläpuolisella Tuupakan alueen louhintatyömaalla ja Tikkurilantien leikkauksessa on paikoitellen tavattu erittäin huonolaatuista kalliota.

Rapautumisasteeltaan kivilaadut ovat pääasiassa
rapautumattomia tai vähän rapautuneita pois lukien
Tikkurilantien leikkauksissa havaitut rikkonaisuusvyöhykkeet, joissa kivilaatu on vähän tai runsaasti
rapautunutta.
Rakotiheys vaihtelee pääasiassa vähärakoisesta
runsasrakoiseen (1-10 r/m); kalliomäkien reunaosat
ovat keskiosia enemmän rakoilleita kuten myös
liuskeiset osat. Lisäksi leikkauksissa havaittiin yleisesti murros-/ruhjerakenteisia rikkonaisuusvyöhykkeitä. Vyöhykkeiden leveydet vaihtelivat muutamasta
kymmenestä sentistä pariin metriin. Rakotäytteenä
havaittiin Tikkurilantien katuleikkauksissa karbonaattia, rautasaostumaa ja kalliosavea. Kalliosavea esiintyi pääasiassa rikkonaisuusvyöhykkeissä.
Pienehköt kalliopaljastumat Tikkurilantien pohjoispuolella ovat graniittivaltaisia. Maapeitteiset painanteet kalliomäkien välissä ovat todennäköisesti rikkonaisuusvyöhykkeitä.
Kalliopaljastumilla ja leikkauksissa havaittiin hyvin
monen suuntaista rakoilua. Rakosuunnanvaihtelut
johtuvat liuskeisuuden suunnan vaihteluista. Alueella
on havaittu koillinen-lounas-, kaakko-luode- ja pohjois-eteläsuuntaisia rakoja ja rikkonaisuusvyöhykkeittä. Myös loiva-/vaakakaateisia rakoja esiintyy
alueella yleisesti.

Tehdyt tutkimukset
Aiemman tutkimustiedon lisäksi tämän työn yhteydessä on tehty täydentäviä kalliotutkimuksia rautatietunnelin toteutettavuuden tarkentamiseksi. Tässä
yhteydessä porakonekairauksia tehtiin 344 kpl. Syviä porakonekairauksia tehtiin 22 kpl ja kallionäytekairauksia tehtiin 19 kpl. Sekä syvissä porakonekai-

Viinikkala - Lentoterminaali
Alueella on havaittavissa topografian perusteella
koillis-lounaissuuntaisia painanteita. Alueen pääkivilajeina ovat graniitti ja kiillegneissi. Alueella on runsaasti kalliopaljastumia. Km 21+980 kohdalla kallion pinta on alimmassa tutkitussa pisteessä tasolla
+30,1, jolloin tunnelin kalliokaton paksuus on 4,4
metriä. Km 23+050 kohdalla kallionpinta on alimmassa tutkitussa pisteessä tasolla +32,3 jolloin katon
paksuus on 17,3 metriä. Km 24+070 kohdalla kallion pinta on alimmassa tutkitussa pisteessä tasolla
+6,9, jolloin tunnelin kalliokaton paksuus on 9,9
metriä.
Km 24+330 kohdalla kallion pinta on alimmassa
tutkitussa pisteessä tasolla +14,8, jolloin tunnelin
kalliokaton paksuus on 14,7 metriä. Km 25+650 kohdalla kallion pinta on alimmassa tutkitussa pisteessä tasolla +29,2, jolloin tunnelin kalliokaton paksuus
on 16,0 metriä.
Km 26+240 kohdalla kallion pinta on alimmassa
tutkitussa pisteessä tasolla +27,9, jolloin tunnelin
kalliokaton paksuus on 12,4 metriä. Ratatunnelien
väliin sijoittuvan ajotunnelin kattopaksuus on tällä
kohdalla vain noin 5 metriä. Ajotunnelin kattopaksuuden riittävyys on varmistettava lisätutkimuksilla
esitetyllä alueella.
Merkittävin havaittu heikkousvyöhyke sijoittuu km
24+045 – 24+070 väliselle alueelle. Heikkousvyöhyke on noin 25 metriä leveä pohjois-eteläsuuntainen ja se leikkaa tunnelilinjauksen kohtisuoraan. Seismisten tutkimusten mukaan kallion
laatu heikkousvyöhykkeessä on erittäin huono. Heikkousvyöhykkeessä mitattu seismisen aallon nopeus vaihtelee välillä 2900–3100 m/s. Alueella on tehty myös kolme kallionäytekairausta ja syvä porakonereikä. Näiden tutkimusten perusteella kallio on
melko rikkonaista. Vesimenekkikokeen mukaan kallio on tutkimusreiässä pääosin tiivistä. Noin tasolla

MARJA

Viinikkalan asemavarauksen alueella on tehtävä täydentäviä kalliotutkimuksia kalliolaadun varmistamiseksi.

Päijänne-tunnelin ja Marja-radan
risteysalue
Päijänne-tunneli risteää Marja-radan tunneleiden
kanssa Marja-radan km 22+810 kohdalla. Marja-radan tunnelin pohjan louhinta on risteysalueella alimmillaan tasolla +11,5 ja Päijänne-tunnelin katto tasossa -2,5. Tunneleiden väliin jäävän kalliokaton
paksuus on noin 14 metriä. Päijänne-tunneli on
risteysalueen kohdalla lujittamaton.
Käytönaikainen vedenpinnan painetaso Päijännetunnelissa on keskimäärin noin +42,0. Veden paine-erosta johtuen veden virtaussuunta on Päijännetunnelista Marja-rataan päin.
Päijänne-tunnelin risteämisalueelle on tehty kuusi
syvää porakonekairausta, jotka on videokuvattu.
Niissä on tehty myös vesimenekkikokeet. Lisäksi
noin 50 metriä Päijänne-tunnelin itäpuolelle on tehty syvä tutkimusreikä, joka videokuvattiin. Tutkimusten perusteella kalliossa esiintyy rakoilua ja vettä
johtavia kerroksia sekä Päijänne-tunnelin että Marja-radan tasoissa.
Syksyllä 2003 Päijänne-tunnelissa tehtyjen sukellusrobottitutkimusten perusteella alueella todettiin tunnelin katosta pudonneita kappaleita Päijänne-tunnelin pohjalla risteysalueella ja sen läheisyydessä.
Ratatunneli injektoidaan systemaattisella esi-injektoinnilla tunneleiden risteysalueella vähintään 100
metrin matkalla. Mikäli Päijänne-tunnelin eteläosassa tehdään korjaustöitä ennen Marja-radan toteutusta, on Päijänne-tunnelissa syytä tehdä lujituksia
ja injektointia noin 100–150 metrin matkalla tunneleiden risteysalueella.
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Lentoterminaali - Laaksotie
Alueen pääkivilajeina ovat gneissit ja graniittiset kivilajit. 2. kiitotien itäpuolella on laaja painannealue km
27+300 – 27+750 välisellä alueella. Km 27+500 kohdalla kallion pinta on alimmassa tutkitussa pisteessä tasolla +11,49, jolloin tunnelin kalliokaton paksuus on 11,4 metriä. Km 28+100 – 28+300 välisellä
alueella on syvä jyrkkäpiirteinen painanne ja voimakas heikkousvyöhyke. Km 28+230 kohdalla kallion
pinta on alimmassa tutkitussa pisteessä tasolla
+10,2, jolloin tunnelin kalliokaton paksuus on 5,4
metriä. Ruskeasannan aseman itäpuolella km
28+800 – 29+000 välisellä alueella on painannealue,
jossa km 28+980 kohdalla kallion pinta on alimmassa tutkitussa pisteessä tasolla +22,9, jolloin tunnelin kalliokaton paksuus on 11,8 metriä. Km 29+150
kohdalla kallion pinta on alimmassa tutkitussa pisteessä tasolla +27,4, jolloin tunnelin kalliokaton paksuus 11,3 metriä.
Seismisten tutkimusten mukaan voimakas eteläpohjoissuuntainen heikkousvyöhyke sijoittuu välille
km 28+220 – 28+250. Heikkousvyöhykkeen leveys
on noin 30 metriä ja se sijoittuu kohtisuoraan tunnelin suuntaa vastaan. Heikkousvyöhykkeessä mitattu seismisen aallon nopeus vaihtelee välillä 2700–
3100 m/s. Heikkousvyöhykkeen alueelle on tehty
neljä kallionäytekairausta, joiden perusteella kallion
laatu alueella on melko hyvä. 5 metriä heikkousvyöhykkeen länsipuolella tehdyn porakonereiän videoinnin perusteella kallion rikkonaisuus sijoittuu
pääosin kallion pintakerroksiin. Vesimenekkikokeen
mukaan kallio on tutkimusreiässä melko tiivistä.
Ruhje liittyy Ruskeasannan pohjavesialueen laajaan
pohjois-eteläsuuntaiseen painannealueeseen. Kallion pinta on alemmalla tasolla linjauksen etelä- ja
pohjoispuolisilla alueilla.
Vedenottamon alueella on varauduttava systemaattiseen esi-injektointiin.

Lisätutkimustarve
Koska suunnittelualueen kallioperä on pääosin jyrkkäpiirteistä ja tässä vaiheessa tehdyt tutkimukset
ovat yleispiirteisiä, lisätutkimuksia tarvitaan erityisesti
painannealueilla. Kallion pinta voi paikoin olla sel-
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västi alempana kuin nyt havaitut alimmat tutkimuspisteet.
Viinikkalan asemavarauksen alueella on kallion laatu on tutkittava kallionäytekairausten avulla.
Myös ajotunnelien kalliokattojen riittävyys on varmistettava riittävillä kalliotutkimuksilla. Erityisesti Lentoterminaalin aseman ajotunnelin kalliokaton riittävyys
ja tunnelin tarkempi sijoittelu vaativat lisätutkimuksia.

miehen – Tuupakan alueella sekä Ilolassa tehtiin
kaivokartoitus. Kartoituksessa kirjattiin ylös 218 kaivon tiedot. Seurantaohjelmassa on merkittävänä
osana huomioitu myös pohjaveden tilan olemassa
oleva seuranta (lentoasema, Päijänne-tunneli ja Pakkala).
Marja-radan lähipiirissä sijaitsee useita pohjavesialueita. Näistä Vantaanpuisto, Rajasilta ja Koivukylä
ovat avorataosuudella. Backaksen ja Ruskeasannan
pohjavesialue ovat tunneliosuudella.

Taulukko 3 Marja-radan lähipiirissä sijaitsevat pohjavesialueet
Nimi

Tunnus

Luokka

Vedenottamot

Backas

0109205

I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

LSO-Food Oy:n vo.

Koivukylä

0109203

I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Ei käytössä

Ruskeasanta

0109204

I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Lentoaseman vo.

Rajasilta

0109213

III Muu pohjavesialue

-

Vantaanpuisto

0109208

I Vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue

Vantaanpuiston vo.

2.9 Pinta- ja pohjavedet
Pintavedet
Rata kuivatetaan pääosin avo-ojin ja edelleen nykyisiin laskuojiin. Tunnelin suualueilla rataleikkauksen ulkopuoliset vedet johdetaan ohi rataleikkauksen
niin, etteivät ne pääse missään tilanteessa virtaamaan rautatietunneliin. Tunnelin molempien suuaukkojen yhteyteen tulee sadevesipumppaamot, joiden
avulla estetään suuaukon alueelta kerääntyvien
pintavesien pääsy rautatietunneliin.
Merkittävin pintavesijärjestely toteutetaan Kylmäojan
kohdalla noin km 29+770, missä oja putkitetaan ja
johdetaan radan ali noin 200 m nykyistä idempänä,
jolloin putkitettavaa ojaosuutta tulee yhteensä noin
400 m pituudella. Rata-alueen ulkopuolella Kylmäoja pysyy nykyisellä paikallaan.

Pohjavedet
Marja-radan rakentamiseen liittyviä pohjavesiasioita
on käsitelty ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa ja alustavassa yleissuunnitelmassa. Keskeisiä kysymyksiä ovat olleet vaihtoehtoisten linjausten vaikutukset Ruskeasannan pohjavesialueelle ja
muille lähiympäristön pohjavesialueille sekä pohjavesiolosuhteiden muutos suunnitellulla tunneliosuudella. Suunnittelualueen halki kulkee Päijänne-tunneli. Alueella sijaitsee runsaasti myös yksityisiä talousvesikaivoja.
Alueelle on asennettu eri tutkimusvaiheissa yhteensä 30 kalliopohjavesiputkea ja 40 maapohjavesiputkea. Kallioreiät videokuvattiin ja niissä tehtiin
vesimenekkikokeet. Kivistön, Koivupään ja Vero-
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Kuva 8

Pohjavesialueet Marja-radan vaikutusalueella
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3 SELVITYKSET JA VAIHTOEHTOTARKASTELUT
3.1 Radan linjaus Vantaankosken ja
Petaksen välillä
Vehkalan pohjoispuolella on yleissuunnittelutyön aikana tehdyssä luontoselvityksessä löytynyt liito-oravan asuinreviiri. Liito-oravat ovat tiukasti suojeltuja
ja ratalinjan siirrolla, enimmillään noin 70 metriä, on
saatu rata ja sen viereen suunniteltu katuyhteys selvästi reviiri-alueen ulkopuolelle. Vehkalan asema
siirtyy ratalinjan siirron mukana noin 70 metriä aiempaa idemmäksi.

Rataa varten tarvittava rautatiealue pienenee ja Sanomatien ylitys helpottuu uudessa risteyskohdassa.
Uudella ratalinjauksella ei ole merkittävää kustannuseroa aiempaan ratalinjaan verrattuna.

3.2 Sanomatien / Kehä III:n
alikulkusilta
Kehä III:n ja Sanomatien ylityskohdassa tutkittiin
kahta siltavaihtoehtoa:
-

Vehkalan-Petaksen alueella on osayleiskaavatyö
käynnissä. Ratalinjan siirrolle ei ole esteitä. Vantaankosken alueella on käynnissä asemakaavan
muutostyö. Ratalinjan siirrolla ei ole merkittävää
vaikutusta asemakaavaluonnokseen.

-

Ve1: kahta erillistä siltaa, joista toinen, 120 m
pitkä silta, ylittää Kehä III:n ja toinen, 260 m pitkä silta, ylittää Sanomatien ja Myllymäentien.
Siltojen väliin jää noin 80 m pitkä paalulaattapenger.
Ve2: yhtenäistä molemmat tiet ja lisäksi Myllymäentien kaavavarauksen ylittävää 460 m pitkää siltaa.

Sekä pitkä yhtenäinen silta, että erilliset lyhyemmät
sillat ovat tyypiltään jännitettyjä betonisia jatkuvia
laattapalkkisiltoja. Sillat perustetaan paaluille.

Liito-oravan
reviiri
Yleissuunnitelman
siirretty ratalinja

Alustavan yleissuunnitelman
ratalinja
Siirto enimmillään
70 metriä

Yhtenäinen pitkä silta jättää näkymät avariksi ja on
joustavasti sovitettavissa tulevaan maankäyttöön ja
kaupunkikuvaan. Pitkä silta on kohokohtainen elementti kaupunkirakenteessa ja edellyttää arkkitehtoonista panostusta. Pitkän sillan kaupunkikuvallisena haittana on sen mataluus.
Maisemakuvan, maisemahoidon ja ympäristöön sovittamisen kannalta pitkä yhtenäinen siltavaihtoehto
sopii kyseiseen siltapaikkaan paremmin.
Teknisesti molemmat vaihtoehdot ovat samanlaisia
ja koska kustannusero (0,4 milj. euroa) on pieni suhteessa sillan kokonaiskustannuksiin valittiin yleissuunnitelmaan pitkä yhtenäinen silta.

Kuva 9

3.3 Petaksen aseman silta- /
pengervertailu
Marja-rata on Petaksen aseman kohdalla korkealla
penkereellä. Asemaympäristöön on osayleiskaavaluonnoksessa suunniteltu tiivistä toimitilarakentamista. Kadut alittavat asemapenkereen molemmissa päissä ja keskellä risteää kevytliikenteen pääraitti,
jolle yhteydet asemalaiturilta johtavat.
Yleissuunnitelmaa varten tutkittiin aseman pengerosuudelle seuraavia vaihtoehtoja:
-

Vaihtoehto 1: Koko katujen välinen pengerosuus
rakennetaan pitkänä siltana.

-

Vaihtoehto 2: Pengerosuudelle rakennetaan kaksi katusiltaa ja pitkä silta raitin yli. Muu penger
rakennetaan tukimuureilla.

-

-

Vaihtoehto 3: Pengerosuudelle rakennetaan kaksi katusiltaa ja lyhyt silta raitin yli. Muu penger
rakennetaan tukimuureilla.
Vaihtoehto 4: Pengerosuudelle rakennetaan kaksi katusiltaa ja lyhyt silta raitin yli. Muu penger
rakennetaan luiskattuna.

Yleissuunnitelmassa Petaksen asemaosuus on esitetty vaihtoehdon 2 mukaisesti ts. rakennetaan katusillat aseman molempiin päihin, pitkä silta raitin yli
ja muu penger tukimuureilla. Tämän ratkaisun hyvinä puolina ovat:
-

Tukimuuripenger / liiketilayhdistelmä sopii rakennettuun toimitilaympäristöön ja parantaa asemaalueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

-

Osa sillan alustaa ja luiskatila voidaan ottaa
hyötykäyttöön.

3.4 Kivistön aseman kattaminen
Marja-rata on Kivistön asemalla syvässä leikkauksessa. Radan ja aseman kattaminen on ollut maankäyttösuunnittelun lähtökohtana. Kattamisella on
saatu edellytykset keskustatoimintojen ja myös tiiviin asumisen sijoittamiseen radan ja aseman viereen ja osittain päälle.
Yleissuunnitelmaa varten tutkittiin seuraavia kattamisvaihtoehtoja:
-

Vaihtoehto 1: Koko rataosuus Vanhan Hämeenlinnantien länsipuolelta Vanhalle Nurmijärventielle (km 18+120-18+500) katetaan.

-

Vaihtoehto 2: Aseman itäosa (noin 110 m) jätetään kattamatta.

-

Vaihtoehto 3: Vain keskusaukio- ja terminaalialue Vanhan Hämeenlinnantien molemmin puolin
(noin 120 m) katetaan, muualla ylikulkusiltoja.

Yleissuunnitelmassa esitetään Kivistön asema osittain katettuna vaihtoehto 2:n mukaisesti. Lisääntyvällä rakennusalalla voidaan kompensoida suuremmat rakentamiskustannukset. Voidaan myös arvioida paremman asuin- ja toimitilaympäristön nostavan rakennusten arvoja siltavaihtoehtoa korkeammiksi. Vaihtoehdon estevaikutus Kivistön keskustaalueella on merkittävä, mutta se on kuitenkin huomattavasti siltavaihtoehtoa pienempi.
Rakentamiskustannusten lisäkustannus halvimpaan
ts. siltavaihtoehtoon verrattuna on 2,7 milj. euroa.
Lisärakennusoikeuden ja arvonnousun laskennalliset hyödyt ovat 3,3 milj. euroa.

Lisäkustannus halvimpaan ts. luiskavaihtoehtoon on
1,6 milj. euroa. Lisärakennusoikeuden laskennalliset hyödyt ovat 1,3 milj. euroa.

Linjauksen siirto Vehkalassa
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3.5 Vantaanjoen ratasilta
Siltapaikalle tutkittiin kolmea siltavaihtoehtoa. Ve1
ja Ve1A ovat pitkiä siltoja, jotka ylittävät koko jokilaakson. Ve2 on lyhyt silta, joka ylittää joen ja 35
m:n leveydeltä rantaa joen molemmin puolin

Teknisesti molemmat vaihtoehdot ovat toteutettavissa. Vaihtoehtojen oleelliset erot ovat seuraavat:

van ja Ilmailulaitoksen kanssa lentoliikenteen asettamien reunaehtojen mukaan.

Ylempi tasaus, avoratavaihtoehto, kv Katriinantien
kohdalla noin +33

Yhteenveto

Molempien pitkien vaihtoehtojen pituus on 272 m.
Ve1 on jaettu liikuntasaumoilla neljään lohkoon, jolloin jatkuvaksi hitsattu raide voi mennä jatkuvana
sillan yli ilman kiskoliikuntalaitteita. Ve1A:n kansirakenne on yhtenäinen. Sen länsipään päätytuella
on kiskoliikuntalaitteet.

-

Ve2 on 3-aukkoinen jännemitat 32 m + 40 m +32 m.
Keskijänne ylittää joen ja rannoille sijoittuviin reuna-aukkoihin jää vapaata kulkutilaa eläimille ja
ulkoilureitille.
Pitkät vaihtoehdot jättävät rannoille tilaa ja lähietäisyydeltä tarkasteltuna ovat avaria. Kauempaa katsoen pitkien siltojen tarjoama maisemallinen etu on
merkityksetön, koska pitkien siltojen päät ja lyhyen
sillan penkereet peittyvät puuston taakse.
Myöhemmin ratasillan viereen rakennetaan kaksi
Tikkurilantien katusiltaa. Pitkät sillat muodostavat
lopputilanteessa rannoille laajat kansien alustatilat,
joiden tuoma lisäarvo maisemoituun penkereeseen
verrattuna on kyseenalainen.
Yleissuunnitelmaan valittiin lyhyt siltavaihtoehto Ve2.
Se ei ole ympäristön kannalta juurikaan pitkiä siltoja huonompi ja on kustannuksiltaan noin 1 milj. euroa
edullisempi.

3.6 Tunnelin läntinen suuaukko
Alustavassa yleissuunnitelmassa Marja-radan tunneli suunniteltiin alkavaksi välittömästi 3. kiitotien
jatkeen jälkeen eli noin km 21+540.
Yleissuunnittelua jatkettaessa on tullut esille vaihtoehto, jossa radan tasausta alennetaan alustavaan
yleissuunnitelmaan verrattuna noin 5 m:llä, jolloin
tunneli alkaisi heti Katriinantien jälkeen radan noin
km 21+250.
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-

avorata ulottuu Katriinantien itäpuolelle 3. kiitotien jatkeelle asti
pohjavedenpinta alennetaan pysyvästi tasolle
+35 eli noin 3 m nykytasoltaan ja rakennusvaiheessa työnaikaisesti syvimmillään noin tasolle
+27 (radan leikkauspohjan taso)
maaleikkauksen pintavedet tukimuurien takaa 3.
kiitotien jatkeen kohdalta johdetaan sähkösaatetuilla putkilla rataleikkauksen viemärijärjestelmään
kalliotunnelin ruhjeen kohdalla (noin km 22+000)
kalliotunneli vahvistettava lujituksin
avoratakaivanto katkaisee yhteydet radan yli
pohjois-eteläsuunnassa.

Alempi tasaus, tunnelivaihtoehto, kv Katriinantien
kohdalla noin +30,3
-

rata on tunnelissa Katriinantieltä itään päin (kalliotunneli-betonitunneli-kalliotunneli)

-

pohjavedenpinnan työnaikainen aleneminen rajoitetaan betonitunnelin pohjoisen seinän eteläpuolelle kaivinpaaluseinällä

-

pysyvässä tilanteessa pohjavedenpinta ei alene
merkittävästi nykytasoltaan

-

tunneliratkaisu ei katkaise yhteyksiä pohjoiseteläsuunnassa radan yli.

Tunnelivaihtoehdon kustannukset ovat 10,4 milj.
euroa ja avoratavaihtoehdon noin 7,9 milj. euroa.
Lentoliikenteen aiheuttamien rajoitusten kustannuslisää ei ole voitu arvioida tässä suunnitteluvaiheessa, mutta kustannuslisä on samansuuruinen molemmissa vaihtoehdoissa.
Yleissuunnitelmassa esitetään, että läntinen suuaukko toteutetaan ylemmän tasauksen mukaisesti,
ts. avoratana.

MARJA

-

Asemat tulee varustaa väestönsuojakäytön edellyttämillä vesi- ja viemärijärjestelmillä, ilmastointi- ja sähköteknisillä laitteistoilla, konehuoneilla
ja valvomolla sekä väestönsuojavarusteilla.

Em. järjestelyt vaikuttavat oleellisesti asemien layout-suunnitteluun ja asettavat rajoituksia ympäristön maankäytölle.

Väestönsuojapaikat ja kustannukset
Otaksumalla, että
-

kunkin aseman laituripituus on 220 metriä, ja

3.7 Tunneliasemien käyttö
väestönsuojina

-

kullekin asemalle ajetaan suojautumistilanteen
ajaksi juna kummallekin raiteelle

Rakenteelliset edellytykset

saadaan kunkin aseman suojapaikkamääräksi S6luokan suojan maksimi, joka on 4800 suojapaikkaa.

Tunneliasemien suunnittelu väestönsuojiksi edellyttää mm. seuraavia rakenteellisia järjestelyjä:
-

-

Rakentaminen
3. kiitotien lentoliikenne rajoittaa molemmissa vaihtoehdoissa rakentamista. Estevapaa pinta on 3. kiitotien keskilinjasta 60 m etäisyydellä molemmin puolin nykyinen maanpinta ja kmv 21+250 - 21+530
tason +41,5 yläpuolella. Molemmissa vaihtoehdoissa
joudutaan rakentamisvaiheessa työkoneilla 3. kiitotien estevapaan pinnan rajoittamalle alueelle. Tilanne on sama molemmissa vaihtoehdoissa. Rakentaminen edellyttää yksityiskohtaista ennakkosuunnittelua ja työvaiheiden sopimista ratatyöstä vastaa-

sekä johtaa maanpinnalla rakennussortumien ulkopuolelle.

-

-

-

Suojan kalliokatto- ja -seinämäpaksuuksien tulee täyttää määräysten mukaiset minimivaatimukset ja kalliopinnat pitää varustaa määräysten mukaisilla lujitusrakenteilla. Kalliokattopaksuuden riittävyys on kyseenalainen Ruskeasannan aseman itäpäässä.
Kaikki yhteydet kalliotiloista maanpinnalle tulee
varustaa paine- ja kaasutiiviillä rakenteilla ja ovilla. Painerakennetunnelit tulee suunnitella siten, että painerakenteet tukeutuvat luotettavasti
kalliopintoihin ja ovat aina osuma- ja sirpalesuojassa. Suoria kuiluyhteyksiä maanpinnalta
asemille ei voida rakentaa.
Ainakin yhden sisäänkäynnin tulee olla rakennussortumien ulkopuolelle johtava suojattu sisääntulotie, minkä lisäksi kullakin asemalla tulee olla sortumien ulkopuolelle johtava varauloskäynti.
Ratatunnelit tulee varustaa painerakenteilla ja
kaasutiiviillä paineovilla, joiden kohdilla ratajohto
pitää voida katkaista ovia suljettaessa.
Väestönsuojakäytön ilmanvaihtokuilut tulee varustaa paineventtiiliseinillä ja esisuodatintiloilla
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Ilman väestönsuoja-asemien suunnitelmia voidaan
arvioida ainoastaan väestönsuojakäytön aiheuttamien lisäkustannusten suuruusluokkia kokemuspohjaisesti. Arviomme väestönsuojakäytön aiheuttamasta lisäkustannuksesta on 3,5…4,0 milj. euroa asemaa kohti.

Johtopäätökset
Marja-radan tunneliasemien yleissuunnittelua jatketaan ilman väestönsuojakäyttöä seuraavin perustein:
-

On todennäköistä, että Marja-rata on tarpeen pitää rautatieliikenteen käytössä myös poikkeusoloissa.

-

Konfliktitilanteessa Marja-radan tunneleita ja tunneliasemia saatetaan tarvita myös sotilaalliseen
käyttöön.

-

Asema-alueiden maankäytöstä ei ole riittäviä tietoja väestönsuojakäytön suunnitteluperusteiksi.

-

Väestönsuojiksi rakentaminen aiheuttaa merkittävät lisäkustannukset.

Väestönsuojatiloja on mahdollista rakentaa myös
erillisinä kalliotiloina asemien yhteyteen tai ajotunneleiden yhteyteen ajotunnelitiloja hyväksi käyttäen.

3.8 Ruskeasannan liikennejärjestelyt

3.9 Kylmäojan järjestelyt Ilolassa

3.10 Radan linjaus Ilolassa

Ruskeasannan asemanseudulle on suunniteltu uutta
voimakasta asemaan tukeutuvaa toimitila-aluetta.
Asema tulee toimimaan myös voimakkaana liityntäliikenteen vaihtoterminaalina. Tulevaa maankäyttöä
varten on aseman liikennejärjestelyissä varauduttu
uuteen kevytliikenteen siltayhteyteen Tuusulanväylän yli.

Lähtökohdat

Kesän 2003 aikana tehdyissä ympäristöselvityksissä
todettiin Kylmäojan itäisen sivuhaaran ojalaakso radan risteämäalueella arvokkaaksi vanhan metsän
alueeksi, josta saattaa löytyä harvinaisia kääpälajeja.
Ratalinjalle tehtiin geometriatarkastelu, jolla selvitettiin miten paljon ratalinjaa voidaan tarvittaessa siirtää ja voidaanko siirrolla välttää ojalaakson arvokkaat luontokohteet. Selvityksellä todettiin, että ratalinjan muutoksella voidaan pääosa ojalaaksosta kiertää, mutta osa ojalaaksosta ulottuu niin lähelle Koivukylänväylää, ettei ojan siirrolta tai putkitukselta voida kokonaan välttyä.

Aiemmissa suunnitteluvaiheissa Tuusulanväylän
ramppijärjestelyt on pidetty periaatteiltaan nykyisen
kaltaisina. Yleissuunnittelun aikana selvitettiin mahdollisuudet lisätilan saamiselle itäisen asematerminaalin edustalle liityntäliikenteen tilatarpeita ja
toimitilarakentamista varten. Ratkaisuna tutkittiin
Tuusulanväylän itäisten ramppien muuttaminen suoriksi ja itäpuolen bussirampin uudelleenlinjaus. Tuusulantien ja asematerminaalin väliin sijoitetaan bussiterminaali ja osa liityntäpysäköintipaikoista. Länsipuolen asematerminaali rakennetaan vasta maankäytön rakennuttua. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään hissiyhteys (kaksi hissiä) asemalta Tuusulanväylän bussipysäkille ja sieltä siltayhteys luoteisen
liittymärampin yli länsipuolelle suunniteltuun liityntäpysäköintiin.

Uuden ratkaisun hyödyt:

Marja-radan lentokenttäalueen alittava tunneli ulottuu itäpäästään noin km 29+500 kohdalle asti, mistä eteenpäin rata rakennetaan betonitunneliin
Laaksotien itäpuolelle noin km 29+660 kohdalle asti.
Tästä itään päin rata rakennetaan betonikaukaloon
noin km 29+950 kohdalle asti.
Kylmäoja leikkaa tulevan Marja-radan km 29+770
kohdalla, missä radan kv on noin +21,5 ja puron
pohjan korkeus noin tasolla +23,3 eli 1,8 m ratatason
yläpuolella.

Kylmäojan siirron tekninen järjestely ja
siirtoviemärin mitoitus
Puron vedet saadaan radan alitse noin km 29+990
kohdalla, missä radan kv on noin tasolla +26,5 eli
puron ja radan risteyskohta siirretään noin 220 m
idemmäksi.
Kylmäoja esitetään putkitettavaksi koko siirto-osuudellaan, koska ojan kaivusyvyys on noin 3 m ja maaperän ollessa pehmeää savea ei avo-ojaa voi käyttää luiskien pysyvyyden takia.

-

Asemalle, liityntäliikenteelle ja tulevalle itäpuolen
toimitilarakentamiselle saadaan riittävästi tilaa
Tuusulanväylän ramppien ja Tuusulantien välisellä alueella.

Kylmäojan mitoitusvirtaamalle 1800 l/s riittää d 1600
putki. Ojan sijainti tunnelinsuun lähellä edellyttää
järjestelyjä, joilla kaikissa olosuhteissa varmistetaan,
etteivät tulvavedet pääse rautatietunneliin. Järjestely esitetään tehtäväksi seuraavasti:

-

110 kV voimalinjan kaapelointia ei tarvita, jolloin
sähköverkon toimivuus säilyy hyvänä.

-

radan kaukalorakenteen reunan korkeus vähintään +26,5

-

radan ja Koivukylänväylän väliin tehdään
tulvapainanne, joka Kylmäojan rummun kohdalla lähtee tasolta +25,8. Tulvapainanne johtaa
tulvatilanteessa Kylmäojan vedet radan ja Koivukylänväylän väliin muotoiltavaa matalaa painannetta pitkin itään päin noin km 30+085 tehtävään alikäytävään ja edelleen Isoniitynojaan.

-

km 30+085 tehtävä alikäytävä toimii normaalitilanteessa kevyen liikenteen väylänä, joka korvaa noin km 29+900 rataa risteävän kevyen liikenteen väylän.

Uuden ratkaisun haitat:
-

Uusi ramppijärjestely on 0,3 milj. euroa aiempaa
vaihtoehtoa kalliimpi ensimmäisessä vaiheessa.

Ramppien siirrolla saadaan aseman sisääntuloalue
toiminnallisesti yhtenäiseksi ja ympäristön maankäyttöön tukeutuvaksi. Ruskeasannan toimitila-alueen
rakentuessa rakentamisen lisäkustannukset korvautuvat lisääntyvällä rakennusmaalla aseman vieressä. Lisärakennusoikeuden laskennalliset hyödyt
ovat noin 4 milj.euroa.

Ratalinjan paikka on ko. kohdassa vahvistetun asemakaavan mukaisessa paikassa, joten ratalinjaa ei
yleissuunnitelmassa siirretty.

MARJA

RATA

YLEISSUUNNITELMA

25

3.11 Pääradan ylitys
Marja-radan tasaus on edullista saada ratojen risteyskohdassa mahdollisimman alas, josta syystä
siltatyypiksi valittiin kahden raiteen kaukalopalkkisilta. Siinä palkit nousevat korkeusviivan yläpuolelle 1,4 m muodostaen samalla meluseinän. Rakennekorkeus korkeusviivasta päällysrakenteen alapintaan
on 1,4 m.
Erilliset kaukalosillat molemmille raiteille olisi ollut
rakenteellisesti edullinen ratkaisu, mutta raideväliksi
olisi muodostunut 11 m, mikä pääradan liittymässä
on mahdoton toteuttaa.
Siltapituutena tutkittiin kahta vaihtoehtoa: Ve 1 on
perusvaihtoehto, joka ylittää vain Rekolanpuron ja

pääradan. Sen pituus on 460 m. Ve 2 on pitkä vaihtoehto, joka alkaa jo Talvikkitien länsipuolelta jatkuu
Rekolanpuron ja pääradan yli. Ve 2:n pituus on
657 m.
Yhtenäinen pitkä silta Talvikkitien länsipuolelta pääradan yli ei tarjoa mitään selkeää etua erillisiin siltoihin ja niiden väliseen penkereeseen verrattuna.
Koska radan alitustarvetta ei ole, maisemoitu penger
metsässä on ympäristön kannalta parempi ratkaisu
kuin kannen alle jäävä epämääräinen tila. Se on
myös kustannuksiltaan noin1,5 milj. euroa edullisempi.
Yleissuunnitelmavaiheen siltatyypiksi valittiin lyhyt
perusvaihtoehto.

Kuva 10 Marja-rata erkanee pääradan kaupunkiraiteilta pitkällä sillalla, näkymä etelästä
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4 YLEISSUUNNITELMA
4.1 Radan linjaus ja asemapaikat
Vantaankoski-Kivistö
Vantaankosken asema on entisellä paikallaan. Läntisen raiteen nykyistä geometriaa on muutettu siten,
että raiteet saadaan aseman pohjoispuolella mahdollisimman pian lähelle toisiaan. Vantaankosken
aseman pohjoispuolella rata ylittää suunnitellut Myllymäentien, Sanomatien ja Kehä III:n yli 465 m pitkällä sillalla.
Vantaankosken ja Petaksen välillä radan linjausta
on siirretty enimmillään noin 70 metriä itään osa-

yleiskaavaluonnoksen ja alustan yleissuunnitelman
ratalinjasta Petaksen alueella ratalinja on osayleiskaavaluonnoksen mukaisella paikalla. Klaukkalan
ratayhteyden erkanemiseen on varauduttu aseman
pohjoispuolella.
Hämeenlinnanväylä alitetaan Kivistön huoltamo- ja
palvelualueen eteläpuolella. Kivistössä ratalinja on
osayleiskaavaluonnoksen mukaisella paikalla. Asema on siirretty noin 250 metriä alustavan yleissuunnitelman asemapaikkaa lännemmäksi. Syynä
on ollut Kivistön kaupallisen keskuksen suunniteltu
siirtyminen Hämeenlinnanväylän ja Vanhan Hä-

meenlinnantien väliin. Rata on suunniteltu pääosin
katettavaksi Vanhan Hämeenlinnantien ja Vanhan
Nurmijärventien välisellä osuudella.

betonikaukalossa Laaksotien jälkeen. Ruskeasannan asema on tunneliasema Tuusulanväylän eritasoliittymän alapuolella.

Kivistö-lentoasema

Ruskeasannan itäpuolella rata on sovitettu asemakaavan mukaiselle rautatiealueelle. Asolan asema
sijoittuu Koivukyläntien länsipuolelle.

Rata kääntyy Kivistön aseman itäpuolella kaakkoon
ja kulkee Piispankylän peltoalueen pohjoislaitaa
sivuten Vantaanjoen yli ja edelleen lentoasema-alueen eteläpuolelle. Ratalinjaa siirrettiin Sinnelän puutarhan kohdalla noin 20 metriä etelään, jolloin radasta
aiheutuva melu viereisille asuinrakennuksille saatiin vähenemään. Vantaanjoki ylitetään matalalla noin
120 m pitkällä sillalla. Katriinantien alituksen jälkeen
rata painuu tunneliin. Viinikkalan asemavaraus sijoittuu lentoasema-alueen eteläpuolelle Tikkurilantien tuntumaan. Aviapoliksen asema sijoittuu suunnitellun Aviapoliksen toimitila-alueen lounaisosaan.
Lentoterminaalin asema sijoittuu nykyisen pysäköintitalon P2 lounaispuolelle siten, että yhteydet
lentoaseman eri pääkulkusuuntiin ovat mahdollisimman hyvät.

Lentoasema-päärata
Lentoterminaalin aseman itäpuolella rata kulkee tunnelissa Tuusulanväylän alitse ja nousee pintaan

Kuva 11 Radan linjaus ja asemat

Liittyminen Keravan kaupunkirataan
Marja-rata johdetaan pääradan kaukoliikenneraiteiden ja läntisen kaupunkiraiteen yli sillalla ja liitetään
kaupunkiraiteisiin niiden välissä. Tämän vuoksi pääradan itäisintä raidetta (itäinen kaupunkiraide) joudutaan siirtämään liittymiskohdalla noin kilometrin
matkalla. Marja-radalta ei ole suunniteltu yhteyksiä
pääradan kaukoliikenneraiteille. Yhteys pohjoisen
suunnasta Marja-radalle säilytetään kaavavarauksena.
Liittymäkohdan pitkät vaihteet (1:15,5) mahdollistavat poikkeavalla suunnalla nopeuden 80 km/h. Liittymäkohdassa vertailtiin erilaisia vaihdejärjestelyjä.
Edullisimmaksi todettiin ratkaisu, jossa Marja-radan
eteläinen raide liittyy vaihteen poikkeavan suunnan
ja pohjoinen raide vaihteen suoran suunnan kautta

Kuva 12 Liittyminen Keravan kaupunkirataan
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Keravan kaupunkirataan. Vastaavasti Keravan kaupunkiradan itäisellä raiteella kuljetaan vaihteen poikkeavan suunnan ja läntisellä raiteella suoran suunnan kautta. Ratkaisulla voidaan säilyttää Keravan
kaupunkiradan itäinen raide ja sen pohjaksi rakennettu paalulaatta mahdollisimman pitkällä matkalla
nykyisellä paikallaan, eikä mm. Rekolanpuron nykyistä siltakantta tarvitse uusia. Lisäksi liittymäkohdassa saavutetaan luonteva geometria.
Opastimien sijoittuessa varsin etäälle liittymäkohdasta turvalaitetekninen ratkaisu tai liikenteen toiminnallisuus eivät edellytä turvavaihteiden käyttöä. Muuten liittymäkohdan opastinsijoittelu ja lyhyet suojavälit on valittu siten, että ratkaisulla saavutetaan liikenteellisesti toimiva kokonaisuus.
Pääradan ylityskohdalla olevan kaarteen, vaihdejärjestelyjen ja lyhyiden opastinavälien vuoksi Tikkurilan ja Asolan välisen osuuden nopeusrajoitus on
80 km/h. Järjestelystä aiheutuu vastaava nopeusrajoitus myös Keravan kaupunkiradalle. Lyhyiden
opastinvälien myötä saavutettava parempi liikenteellinen toimivuus sekä vaihteiden suunnilla saavutettavat edut katsottiin kuitenkin tärkeämmiksi kuin
Keravan kaupunkiradan mahdollisimman suuri nopeus. Järjestelyn myötä myös nopeusrajoitusosuudet
muodostuvat selkeiksi ja yhtenäisiksi.

Puolenvaihtopaikat on suunniteltu Riipiläntien itäpuolelle, Aviapoliksen ja Lentoterminaalin aseman välille ja Asolan itäpuolelle.

4.3 Asemat
Yleistä
Uusia asemia ovat Vehkalan, Petaksen, Kivistön ja
Asolan pinta-asemat sekä Aviapoliksen, Lentoterminaalin ja Ruskeasannan tunneliasemat. Vantaankosken nykyisen aseman laatutasoa ja tasonvaihtojärjestelyjä parannetaan. Lisäksi suunnitelmassa ovat varaukset Lapinkylän pinta-asemalle ja
Viinikkalan tunneliasemille.
Kaikissa asemajärjestelyissä on otettu huomioon
liityntäliikenteen sujuvat järjestelyt ja mahdollisimman lyhyet vaihtoyhteydet. Bussien pääteterminaalit
on suunniteltu Vantaankoskelle, Petakseen, Kivistöön, Aviapolikseen ja Ruskeasantaan.
Henkilöautojen liityntäpysäköintialueet sijaitsevat
yleensä alle 100 metrin etäisyydellä ja enimmillään
200 metrin etäisyydellä asemasta. Polkupyörien liityntäpysäköintitilat ovat aseman sisäänkulkujen välittömässä yhteydessä. Liityntäpysäköinnille on varattu tilaa seuraavasti:
-

4.2 Ratageometria
Raideväli on avoradan linjaosuuksilla 4,5 m ja asemilla 16 m. Tunneliosuuden raideväli on 22,6 – 32,6
metriä.
Kivistön aseman molemmin puolin raiteiden minimisäde on 700 m, joka vaatii nopeusrajoituksen 100
km/h. Muualla Vantaankosken ja Asolan välillä raiteiden minimisäde on 925 m, joten ratageometria
mahdollistaa tavoitenopeuden 120 km/h. Pääradan
liittymisalueella minimisäde on 500 m ja siitä aiheutuva nopeusrajoitus on 80 km/h.
Ruskeasannan aseman itäpuolella radan pituuskaltevuus on 22‰. Muualla maksimipituuskaltevuus on
20‰.

28

Vantaankoski: 200 autopaikkaa ja 80 pyöräpaikkaa

-

Vehkala: 150 autopaikkaa ja 60 pyöräpaikkaa

-

Petas: 350 autopaikkaa ja 80 pyöräpaikkaa

-

Kivistö: 150 autopaikkaa ja 250 pyöräpaikkaa +
varaus 300 autopaikkaa

-

Aviapolis 50 autopaikkaa ja 160 pyöräpaikkaa

-

Ruskeasanta: 200 + 400 autopaikkaa ja 160
pyöräpaikkaa + varaus 300 autopaikkaa

-

Asola: 50 autopaikkaa ja 160 pyöräpaikkaa

Lentoterminaalin asemalle ei ole varattu erillisiä
liityntäpysäköintipaikkoja. Ilmailulaitos ottaa raideliikenteen tarpeet huomioon omissa suunnitelmissaan.
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Pinta-asemien suunnitteluperiaatteet
Pinta-asemilla kulkuyhteydet laitureille on järjestetty katetuilla portailla ja hisseillä (vähintään kaksi hissiä). Kivistössä on myös koneportaat.
Asemien laituripituus on 220 metriä. Laituripituus sallii enimmillään neljän yksikön junapituudet. Laitureilla
on vähintään 100 metrin pituiset katokset.
Laitureiden leveys on katososuudella 12.4 metriä.
Mitoitus sallii erilaiset tasonvaihtojärjestelyt ilman
erikoisjärjestelyjä.
Asemien yhteyteen on varattu sosiaali-, liike- ja teknisiä tiloja.

niteltu maankäyttö on toimitilarakentamista. Rakentaminen keskittyy aseman itä- ja länsipuolella sijaitseville alueille, jotka ovat asemalta helposti saavutettavissa uuden kevyen liikenteen sillan kautta.
Liityntäliikenteen pääyhteys asemalle on itä-länsisuuntainen Martinkyläntie. Suunniteltu Sanomatie
parantaa yhteyksiä Kehä III:lta. Jalankulun pääyhteys
asemalle on etelästä Martinkyläntieltä, jolta asemalaiturille johtavat porras- ja hissiyhteydet. Aseman
pohjoispuolelle on suunniteltu kevytliikenteen ylikulkusilta, josta on porrasyhteys asemalaiturille.
Kahden lähtölaiturin bussiterminaali sijoittuu aseman
itäpuolelle lähelle nykyisiä päätepysäkkejä. Liityntäliikenteen pysäköintipaikkoja on suunniteltu 200
autolle.

Tunneliasemien suunnitteluperiaatteet
Asemien laituripituus on 220 m. Laiturileveydet vaihtelevat asematyypin (yksi- / kaksiholvinen) ja tunneliaseman raidevälien mukaan.
Asemien laiturihallit on pyritty tekemään yhtenäisiksi
yksiholvisiksi tiloiksi siellä missä se kallioteknisesti
on ollut kohtuullisin keinoin tehtävissä (Lentoterminaali, Aviapolis). Kaikilla asemilla on tilojen selkeydellä ja avoimuudella haluttu luoda helposti hahmotettava tila, jossa kulkeminen on turvallista,
orientoitavuus hyvä ja opastaminen helppoa.
Kulkuyhteydet maanpinnalle on järjestetty pääsääntöisesti liukuportailla ja hisseillä. Vain lyhyissä
nousuissa (pienissä korkeuseroissa) on lisäksi käytetty normaaleja avoportaita. Pitkissä nousuissa, joissa portaiden ala- ja ylätasot joutuvat etäälle toisistaan on hisseinä käytetty portaiden nousun mukaan
kulkevia vinohissejä opastettavuuden ja orientoitavuuden takia.
Poistumis- ja paloturvallisuusjärjestelyt on tarkistettu viranomaisneuvotteluissa. Uloskäytävinä laituritasolta käytetään osastoitujen porrashuoneiden lisäksi työ- ja huoltotunneleita.

Vantaankosken asema
Vantaankosken asema on pinta-asema, joka sijaitsee avoleikkauksessa. Aseman ympäristöön suun-
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Asemaan liittyvät palvelutilat on sijoitettu katutasoon
bussiterminaalin yhteyteen.

Vehkalan asema
Vehkalan asema on pinta-asema, joka sijaitsee katutason yläpuolella. Asema sijoittuu tiiviiden toimitilakorttelien keskelle. Aseman länsipuolella kortteli
avautuu Vehkalan ympäröivään luontoon. Keskusalueesta lounaaseen ja kaakkoon Kehä III:n suuntaisesti sijaitsee maankäyttövyöhyke, joka sisältää
myös enemmän tuotannollista toimintaa puhtaan
toimistotilan lisäksi.
Aseman länsipuolitse kulkee Kehä III:lta Petakseen
suunniteltu pääkatu. Jalankulun yhteys asemalle on
aseman alittavalta kadulta, jolta johtaa kahden portaan ja kahden hissin yhteydet laiturille. Alikulusta
on tietoisesti muodostettu oma tunnistettava paikkansa kaupunki- / ympäristörakenteeseen muodostamalla siitä pyöreä aukiomainen tila kioskeineen ja
liiketiloineen.
Liityntäliikenteen pysäköintipaikkoja on suunniteltu
150 autolle. Pysäköintipaikat on sijoitettu aseman
itäpuolella sijaitsevaan toimistotilakortteliin.
Aseman ja alikulun yhteyteen on suunniteltu matkustajia palvelevia sosiaali-, palvelu- ja liiketiloja sekä
teknisiä tiloja.

Petaksen asema
Petaksen asema on pinta-asema, joka sijaitsee katutason yläpuolella. Aseman ympäristöön on suunniteltu tehokas toimitilarakennusten korttelialue. Aseman välittömään läheisyyteen, sen itäpuolelle Hämeenlinnanväylän varteen on kaavailtu monitoimihallia, jolloin hallin ja liityntäliikenteen pysäköintiin
voidaan käyttää osittain samoja tiloja.
Petaksen asema on tärkeä liityntäliikenteen vaihtoasema. Pysäköintipaikkoja on suunniteltu 350 autolle. Pysäköintialueet sijaitsevat aseman itäpuolella, kevyen liikenteen tunnelin, ts. laituriyhteyden tuntumassa. Ajoyhteys Hämeenlinnanväylältä tulee Kivistön liittymän ja Riipiläntien kautta. Busseille on
varattu kauttakulkuyhteys ja pysäkkipari aseman viereen, sen itäpuolella aukeavalle kaupunkiaukiolle.
Lisäämällä Hämeenlinnanväylän liittymään bussirampit ja tekemällä muut tarvittavat ramppijärjestelyt

voidaan tulevaisuudessa saada liityntämahdollisuus
junaan Hämeenlinnanväylää käyttäville bussimatkustajille.
Porras- ja hissiyhteydet sekä palvelutilat on järjestetty samaan tapaan kuin Vehkalassa laiturin keskellä olevan kevyenliikenteen alikulun yhteyteen.
Petaksen kohdalla tutkittiin myös koko laiturin sijoittamista sillalle radanalaisen liike- ja / tai pysäköintitilan rakentamiseksi. Suunnitelmassa on esitetty
varauksena asemalta Hämeenlinnanväylän ylittävä
kevytliikenneyhteys, jolla asema saataisiin palvelemaan myös Vanhan Hämeenlinnantien itäpuolisia
työpaikka-alueita.

keavat Marja-Vantaan osayleiskaavatyön rakennevaihtoehtojen suosituksista. Keskus on siirretty Vanhan Nurmijärventien ja Vanhan Hämeenlinnantien
välistä Hämeenlinnanväylän ja Vanhan Hämeenlinnantien väliin ja asemaa on siirretty noin 250 metriä
lounaaseen. Länsipäästään asema liittyy
Hämeenlinnanväylän ja Vanhan Hämeenlinnantien
väliin suunniteltuun uuteen kauppakeskukseen.
Laiturialueen itäpäässä sijaitsee paikallisten palveluiden keskittymä. Aseman pohjois- ja eteläpuolella, sekä idässä levittäytyvät Kivistön uudet tiiviit
asuinalueet. Aluekeskuksena Kivistön asemanseutu
palvelee koko Marja-Vantaata sekä Vantaan luoteisosia. Sen vaikutukset ulottuvat myös Nurmijärvelle.

Kauppakeskusalue on rakennettu korostamaan kevyen liikenteen ”Suurta Bulevardiakselia”, joka on
suunniteltu yhdistämään Petasta ja Kivistöä Hämeenlinnanväylän alitse. Akseli / kauppakeskus kattaa Marja-radan ja osan Kivistön asemalaituria. Vanhan Hämeenlinnantien ylityskohdassa kevyen liikenteen akseli laajenee pyöreäksi keskusaukioksi. Aukiolta on mahdollista siirtyä suoraan bussiterminaaliin, liukutaso- ja hissiyhteyksin asemalaiturille,
tai kevyen liikenteen akselia pitkin Petakseen tai pidemmälle Kivistöön. Kauppakeskuksen aukion jälkeen asema on kattamaton aina laiturin itäpäähän
asti, josta on porras- / hissiyhteys aluekeskuksen
aukiolle.

Kivistön asema
Kivistön pinta-aseman sijainti ja järjestelyt perustuvat elokuussa 2003 valmistuneeseen konsulttiryhmän laatimaan maankäyttöluonnokseen ja poik-

Kuva 14 Kivistön asema lännestä, läntinen sisäänkäynti etualalla (maankäyttö
konsulttiryhmän ehdotuksesta)

Kuva 13 Vehkalan asema, näkymä asemalaiturin alittavalta kadulta
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Liityntäliikenteen 150 pysäköintipaikkaa on integroitu
kauppakeskuksen pysäköintijärjestelyihin. Aseman
pohjoispuolelle on lisäksi esitetty varaus 300 liityntäpysäköintipaikalle. Päättyvien linjojen bussiterminaalissa on tilavaraus 8 laiturille.
Varauksena on suunniteltu sisäänkäyntiä kauppakeskukseen myös suoraan asemalaiturilta hissi- /
porrasyhteyden kautta.
Aseman yhteyteen on suunniteltu matkustajia palvelevia sosiaali-, palvelu- ja teknisiä tiloja.

Lapinkylän asemavaraus
Lapinkylän asemavaraus sijoittuu Riipiläntien itäpuolelle. Laiturit ovat muista asemista poiketen sivulaitureita. Aseman liikenneyhteydet tukeutuvat Riipiläntiehen. Liityntäliikenteen tarkemmat järjestelyt
selvitetään asemavarauksen mahdollisen toteuttamispäätöksen jälkeen.

Viinikkalan asemavaraus

Aviapolis–asema

Asemavarauksen sijainti määräytyy melko tarkasti
Päijänne-tunnelin risteämän ja lentoliikenteen asettamien rajoitteiden mukaan.

Marja-radan asemanseutujen kehittämisraportissa
on alueen maankäytön painopistettä ehdotettu siirrettäväksi Lentoasemantien varrelta lähemmäksi
Tietotietä ja Marja-radan Aviapolis-asemaa. Aviapolis-aseman pohjoispäähän on esitetty rakennettavaksi alueen visuaalinen ja toiminnallinen painopiste
“Avia-center”.

Viinikkalan kaksiholvista tunneliasemavarausta varten tehdään vain laiturialueen louhintatyöt. Tasonvaihtojärjestelyt ja aseman toimintoja palvelevat tekniset järjestelyt jäävät toteutettavaksi myöhemmin.
Viinikkalan asemavaraus liittyy mm. lentoaseman
pitkän aikavälin kehittämisen yhteydessä tutkittuun
uuden terminaalirakennuksen sijoitusvaihtoehtoon.
Asemavarauksen tuntumassa on runsaasti työpaikkoja, mutta alueen toimitilojen lisärakentamispotentiaali tulisi tutkia tarkemmin.
Aseman liikenneyhteydet tukeutuvat Tikkurilantiehen. Liityntäliikenteen tarkemmat järjestelyt selvitetään asemavarauksen mahdollisen toteuttamispäätöksen jälkeen.

Aviapoliksen tunneliasema sijaitsee osittain Tietotien alla. Laiturialue on yksi yhtenäinen yksiholvinen
tila, jonka molemmissa päissä on liukuporras- ja
hissiyhteydet maanpinnalle. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan pohjoispään tasonvaihtojärjestelyt ja maantason lippuhalli, joka on esitetty integroitavaksi “Avia-centerin” aulatiloihin. Tietotien alittava
jalankulkuyhteys ja tien länsipuolen tasonvaihtojärjestelyt voidaan toteuttaa myöhemmässä vaiheessa. Pohjoispäässä on yhteys liityntäliikenteen bussipysäkeille, pysäköintialueelle ja mahdollisille raitiovaunupysäkeille. Eteläpään tasonvaihtojärjestelyt to-

teutetaan myöhemmin alueen rakentamisen mukaan. Eteläpää palvelee Tikkurilantien varren liityntäliikennettä sekä tien etelänpuoleista laajaa toimitilaaluetta.

Lentoterminaalin asema
Lentoterminaalin tunneliseman sijainti ja tasonvaihtojärjestelyt perustuvat Helsinki-Vantaan lentoaseman
pitkän aikavälin kehittämissuunnitelmaan (vuodelta
2002). Tässä suunnitelmassa keskeisin maaliikennettä palveleva rakennus on uusi maaliikennekeskus, joka valmistuttuaan yhdistää Marja-radan aseman ulkomaanterminaaleihin, bussi- ja taksiasemille
sekä satelliittiterminaaleja palvelevalle ”people mover” asemalle. Maaliikennekeskuksessa on myös
saapuvien matkustajien matkatavaran luovutustilat
ja lähtevien matkustajien lähtöselvityspisteitä.
Tunneliaseman laiturialue on yhtenäinen yksiholvinen tila. Aseman molemmissa päissä on liukuporrasja hissiyhteydet maanpinnalle.

Marja-radan asemahalli

Kuva 16 Lentoterminaalin asema sijoittuu lentoaseman ulkomaanterminaalin
eteläpuolelle, näkymä idästä (Ilmailulaitoksen aineistosta)

Kuva 15 Aviapolis-asema pohjoisesta, aseman sisäänkäynnit etualalla Tietotien molemmilla puolilla (maankäyttö konsulttiryhmän ehdotuksesta)
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Aseman pohjoispäässä laituritasolta noustaan ylös
aseman yläaulaan (valokatteiseen “kraateripuutarhaan”), josta on kulkuyhteydet jakautuvat kotimaanja ulkomaanterminaaleihin. Yhteys ulkomaanterminaaliin (T2) järjestetään ensimmäisessä vaiheessa
pysäköintilaitos P2:n jalankulkuväylän kautta ja toisessa vaiheessa maaliikennejärjestelyiden valmistuttua (kun lentomatkustajia on yli 16 milj./vuosi) uuden maaliikennekeskuksen kautta. Kulku kotimaanterminaaliin (T1) johdetaan nykyisen pysäköintilaitos
P3:n ja kotimaanterminaalin välisen yhdystunnelin
kautta.
Aseman eteläpäästä on yhteydet Ilmailutien varrella ja sen eteläpuolella sijaitseville toimitila-alueille ja
mahdolliselle bussiterminaalille. Suunnitelmissa on
esitetty varaus Ilmailutien alittavalle tunneliyhteydelle
ja tien etelän puoleisille tasonvaihtojärjestelyille.

Ruskeasannan asema
Ruskeasannan tunneliasema sijoittuu Tuusulanväylän alle. Asemalle on kolme sisäänkäyntiä, joita
merkkaavat maastosta selkeästi erottuvat sisääntulorakennukset ”hissitorneineen”.

Ruskeasannasta on kaavailtu toimitilapainotteista
työpaikka-aluetta, joka on perusteltua hyvien liikenneyhteyksien kannalta.
Itäinen liukuporras- ja hissiyhteys palvelee Tuusulanväylän itäpuolelta ja bussiterminaalista ja itäpuolen
liityntäpysäköinnistä tulevia junamatkustajia. Tuusulanväylän länsipuolelle on suunniteltu toimitilarakentamisen alue sekä varaus suurelle 700 autopaikan pysäköintiluolalle, josta olisi myöhemmässä
vaiheessa suora liukuporras- ja hissiyhteys asemalle
läntisen sisäänkäynnin kautta. Länsipuolen kulkuyhteyksistä toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa
hissiyhteys (2 hissiä) Tuusulanväylän läntiselle
bussipysäkille ja sieltä siltayhteys luoteisen liittymärampin yli liityntäpysäköintialueelle.
Ruskeasannan asema on tärkeä liityntäliikenteen
vaihtoterminaali vilkkaalle Tuusulan suunnan bussiliikenteelle, joka kasvaa kehysalueen kasvun myötä. Pysäköintipaikkoja on suunniteltu 600 autolle.
Ajoyhteydet liityntäpysäköintialueilta Tuusulanväylälle käyttävät Koivukylänväylää ja Tuusulantietä.
Busseille on varattu lähtölaiturit kuudelle linjalle

Kuva 17 Lentoterminaalin aseman sisäänkäyntiaula

bussiterminaaliin Tuusulantien varteen ja samalla
tunneliasemalle johtavan itäisen liukuporras- ja hissiyhteyden lähelle. Tuusulanväylän länsipuoliselta
bussipysäkiltä on suora hissiyhteys tunneliasemalle.
Kevyen liikenteen yhteyksiä aseman sisäänkäynteihin parannetaan liittymäramppien ylikulku- ja
alikulkusilloilla.
Aseman yhteyteen on suunniteltu matkustajia palvelevia sosiaali-, palvelu- ja teknisiä tiloja

Asema palvelee ensisijaisesti aseman ympäristön
nykyistä ja suunniteltua uutta maankäyttöä. Liikenteen pääyhteydet asemalle ovat itä-länsisuuntainen
Koivukylänväylä ja aseman itäpäässä radan ylittävä
Koivukyläntie, jolta on suora porras- ja hissiyhteys
asemalaiturille. Aseman länsipäähän, aluekeskuksen yhteyteen, on suunniteltu kevyen liikenteen ylikulkusilta, jolta myös on porras ja hissiyhteys laiturille. Bussipysäkit ovat sekä Koivukyläntiellä että
Koivukylänväylällä.

Asolan asema
Asolan asema on pinta-asema, joka sijaitsee 4 - 5
metriä syvässä leikkauksessa. Alueen suunniteltu
maankäyttö on täydentävää pientalo- ja rivitalorakentamista aseman eteläpuolella. Välittömästi aseman pohjoispuolelle on suunniteltu kerrostaloalue
sekä palvelukeskus, jonka yhteydessä on 50 liityntäpysäköintipaikkaa.

Kuva 18 Ruskeasannan asema sijoittuu Tuusulanväylän alle, näkymä koillisesta (maankäyttö
konsulttiryhmän ehdotuksesta)
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4.4 Katu- ja tiejärjestelyt
Vantaankosken asemalla bussien liityntäliikenne
edellyttää Martinkyläntien ja samalla Marja-radan ylittävän sillan levitystä. Pysäkkijärjestelyllä vaihtopysäkeiltä päästään suoraan asemalaiturille. Vantaankosken aseman bussi-, taksi- ja saattoliikennettä varten on suunniteltu lisäksi katuyhteys Sanomatieltä
aseman itäpuolelle.

sa palvelualueen poistamista ja korvaamista pohjoisesta tulevalla suuntaisliittymällä, joka johtaa Kivistön keskukseen ja toisaalta Petaksen puolelle
suunniteltuun kaupan keskittymään. Ehdotettuun
maankäyttöratkaisuun kuuluva Kivistön ja Petaksen
yhdistävä keskusbulevardi alittaa Hämeenlinnanväylän. Samalla selvitetään bussipysäkkien sijoittaminen keskusbulevardin yhteyteen siten, että kaukoliikenteen liityntä Marja-radalle Kivistön asemaa käyttäen tulee mahdolliseksi.

Kehä III:n oikaisu, Sanomatien eritasoliittymä ja Sanomatie toteutuvat tämänhetkisen näkemyksen mukaan ennen Marja-rataa. Marja-rata ylittää Sanomatien ja Kehä III:n. Nykyiseen tiesuunnitelmaan ei ole
tarpeen tehdä muutoksia.

Vanha Hämeenlinnantie säilyy nykyisellä paikalla,
mutta se on lähtökohtana olleessa maankäyttösuunnitelmassa osa Kivistön keskuskatua. Kadun luonne ja visuaalinen ilme on suunniteltu kaupunkimaiseksi ja liikenteen ajonopeuksia hidastavaksi.

Vehkalan alueella katujärjestelyt noudattavat MarjaVantaan osayleiskaavaluonnoksen periaatteita. Sanomatien jatkeen, Härkähaantien, linjaus on esitetty
siirrettäväksi Vehkalan pohjoispuolella lähemmäksi
rataa. Sanomatien ja Vuorenpeikontien nykyisiä tiesuunnitelmia tulisi muuttaa siten, että ne sopisivat
paremmin tässä yleissuunnitelmassa esitettyihin
linjauksiin.

Kivistö on Marja-radan tärkein bussiliityntäasema.
Bussiliikenteen pääteterminaalia varten on suunniteltu uusi bussikatu Vanhan Hämeenlinnantien suuntaisena.

Vehkalan pohjoispuolelle on suunniteltu radan alittava raittialikulku yleiskaavan mukaisesti yhdistämään viheralueet radan eri puolilla.

Kivistön itäpuolelle on suunniteltu radan alittava
raittialikulku yhdistämään viheralueet radan eri puolilla. Kivistön alueen uusi maankäyttö vaatii lisäksi
rataa risteäviä uusia katuja.

Vantaankoski-Kivistö

Korpitie johdetaan radan alitse lähes nykyisellä paikallaan.
Myös Petaksen alueella katujärjestelyt noudattavat
Marja-Vantaan osayleiskaavaluonnoksen periaatteita. Riipiläntien jatke ei edellytä merkittäviä muutoksia Kivistön eritasoliittymään. Bussiramppien lisäämisestä eritasoliittymään on luovuttu. Kivistön - Petaksen alueen liikennejärjestelyjä ja liittymistä Hämeenlinnanväylään tutkitaan erillisessä käynnissä
olevassa liikenneselvityksessä.
Hämeenlinnanväylän alitus ei muuta moottoritien
tasausta. Myös Kivistön palvelualueen rampit voidaan säilyttää nykyisellään.
Kivistön asemanseudun ehdotetut maankäyttö- ja
kauppakeskusratkaisut edellyttävät tulevaisuudes-
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Vanha Nurmijärventie muuttuu uudessa maankäyttösuunnitelmassa kaduksi.

Katriinantiehen siirretään noin 130 m etelään, jolloin suunnitellut liityntäjärjestelyt toimivat osana tulevan Tikkurilantien ja Katriinantien eritasoliittymää.

Aviapoliksen ja Lentoterminaalin alue
Suunniteltu Tietotie toimii Aviapolis-aseman pääkatuyhteytenä. Kadun molemmin puolin on bussipysäkeiltä katetut yhteydet asemalle. Tietotie yhdistää
aseman etelässä Tikkurilantiehen ja pohjoisessa
lentoasema-alueeseen. Aviapolis-aseman yhteyteen
on suunniteltu myös bussiterminaali.
Lentoterminaalin alueella suunnitellut tiejärjestelyt
ovat nykyisten teiden vähäisiä siirtoja.

Ruskeasanta
Ruskeasannan tunneliasema on Ruskeasannan
eritasoliittymän alla. Aseman itäinen sisäänkäyntiterminaali sijoittuu Tuusulanväylän ja Tuusulantien
väliin. Eritasoliittymän ramppijärjestelyjä on muutettu siten, että
-

Tuusulanväylän itäpuolen molemmat rampit
muutetaan suoriksi ja itäpuolen bussiramppi
linjataan uudelleen.

-

Tuusulantien ja asematerminaalin väliin sijoitetaan bussiterminaali ja osa liityntäpysäköintipaikoista.

-

Koivukylänväylän siltaa levitetään myöhemmin
Tuusulanväylän länsipuolisen maankäytön rakennuttua, jolloin voidaan rakentaa kääntymiskaista vasemmalle ja jalkakäytävä myös Koivukylänväylän eteläpuolelle.

Kivistö - Viinikkala

Riipiläntie ylittää Marja-radan nykyisellä paikallaan.
Tietä nostetaan enimmillään noin 4 metriä. Sinnelän
puutarha-alueen tieyhteys johdetaan radan pohjoislaitaa pitkin Piispankyläntielle.
Vantaanjoen molemmin puolin on radan silta-aukkoihin varattu tila kevyen liikenteen väylille. Läntiseen aukkoon suunniteltu raittiyhteys toimii samalla
osana nykyisen Ruusumäentien korvaavaa kiertoyhteyttä. Tuleva Tikkurilantien jatke on suunniteltu
radan eteläpuolelle.
Radan korkeusviiva on Katriinantien risteyskohdassa
noin 3 metriä nykyisen tienpinnan alapuolella. Katriinantietä nostetaan noin 700 metrin matkalla enimmillään yli 5 metriä. Nykyisen Tikkurilantien liittymä

MARJA

Länsipuolen asematerminaali rakennetaan vasta
maankäytön rakennuttua. Ensimmäisessä vaiheessa tehdään hissiyhteys (kaksi hissiä) asemalta Tuusulanväylän bussipysäkille ja sieltä länsipuolen liityntäpysäköintiin johtavalle kävelysillalle.

Laaksotie-päärata
Laaksotie säilyy entisellään. Tunneli alkaa katettuna
betonitunnelina heti Laaksotieltä.
Ilolan ja Asolan alueille on suunniteltu useita raitti-
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alikulkuja ja –ylikulkuja asemakaavan mukaisiin paikkoihin.
Suunniteltu uusi Koivukyläntie ylittää Marja-radan
Asolan aseman itäpäässä sillalla, joka ylittää samalla
Koivukylänväylän. Bussien vaihtopysäkit tulevat sillalle.
Rata ylittää Talvikkitien Koivukylänväylän ja Asolanväylän katuristeyksen eteläpuolella. Kaduille ei tule
muutoksia.

Muutostarpeet yleisiin teihin
Marja-radan Kehä III:n ja Sanomatien ylittävät sillat
on suunniteltu Kehä III:n vuoden 1997 (tarkistettu v.
2003) tiesuunnitelmaan ja eritasojärjestelyyn perustuen. Ratasiltojen korkeusasema on suunniteltu
risteävien voimalinjojen ja maisemallisten syiden
takia mahdollisimman matalalle. Mikäli Marja-rata
rakennetaan ennen Kehä III:n siirtoa joudutaan radan korkeusasemaa nostamaan jonkin verran, jotta
nykyisellä Kehä III:lla säilyy riittävä alikulkukorkeus.
Sanomatien pituusleikkaus pysyy tiesuunnitelman
mukaisena Marja-radan alikulun kohdalla. Alikulkukorkeus on yli 4,6 metriä. Uuden Kehä III:n alikulkukorkeus on yli 6 metriä. Tiesuunnitelman kevytliikenteen väyliin saattaa tulla pieniä tarkistuksia
Sanomatien ja Kehä III:n välisellä alueella. Muilta
osin nykyiseen tiesuunnitelmaan ei ole tarpeen tehdä muutoksia.
Sanomatien pohjoispään ja Vuorenpeikontien (Åbyn
orsi) nykyisiä tiesuunnitelmia tulisi muuttaa siten, että
ne sopisivat paremmin tässä yleissuunnitelmassa
esitettyihin linjauksiin. Muutoksilla ei ole merkittävää kustannusvaikutusta.
Hämeenlinnanväylän / Riipiläntien eritasoliittymässä
lasketaan Riipiläntien länsipäätä vähän, jotta tien
jatke saadaan alittamaan Marja-rata Petaksen pohjoispuolella. Muutos on vähäinen eikä vaadi muutoksia tiealueeseen.
Rata alittaa Hämeenlinnanväylän ja Kivistön levähdysalueen rampit. Hämeenlinnanväylälle tulee vain
rakennusaikaisia järjestelyjä.

Kivistön-Petaksen maankäyttösuunnittelu ja MarjaVantaan liikenneverkon tarkistus ovat käynnissä.
Kivistön-Petaksen alueen liityntäperiaatteet Hämeenlinnanväylään sekä kaukoliikenteen vaihtoyhteyksien tarve ja paikat tarkentuvat näiden töiden
edistyessä.
Rata alittaa Vanhan Hämeenlinnantien Kivistön aseman länsipäässä. Tie säilyy entisellä paikalla ja entisessä korkeusasemassa, mutta tien levitys ja suunnitellut kiertoliittymät vaativat uuden tiesuunnitelman
laatimista.
Rata alittaa Vanhan Nurmijärventien. Vanha Nurmijärventie on nykyisin yleinen tie. Tielle suunnitellut
muutokset vaativat uutta tiesuunnitelmaa tai tien
muuttamista kaduksi.
Marja-rata alittaa Riipiläntien. Nykyisen tien tasausta
nostetaan enimmillään 4-5 metriä. Riipiläntie on
nykyisin yleinen tie. Tielle suunnitellut muutokset
vaativat tiesuunnitelman muutosta tai tien muuttamista kaduksi.
Marja-rata alittaa Katriinantien. Katriinantietä joudutaan nostamaan 3-4 metriä. Muutokset tiehen ulottuvat noin 700 metrin matkalle. Tikkurilantien nykyisen liittymän kohdalla Katriinantietä nostetaan noin
1 metriä. Katriinantie on yleinen tie. Tielle suunnitellut muutokset vaativat tiesuunnitelman muutosta.
Suunnitellut ramppimuutokset Tuusulanväylän eritasoliittymässä vaativat tiesuunnitelman muutosta.
Tuusulantielle suunnitellut muutokset ovat pienehköjä eivätkä vaadi muutoksia nykyiseen tiealueeseen.

Erikoiskuljetusten tarpeet
Vanha Nurmijärventie on nykyinen erikoiskuljetusten
(EK) reitti. Marja-rata alittaa EK-reitin eikä aiheuta
esteitä.
Tieyhteys Tikkurilantie - Katriinantie on esitetty
tavoitteellisena EK- reittinä (vapaa alikulkukorkeus
7,2 m). Uusi ramppijärjestely ei muuta olosuhteita.

Tuusulantie on nykyinen EK-reitti. Marja-radan asemajärjestelyt eivät aiheuta esteitä Tuusulantielle.
Koivukylänväylän rakentamista EK-reitiksi pidetään
tärkeänä. Koska 7,2 m korkeat alikulut Koivukyläntien ylikulkusillan ja sen länsipuolelle tulevan jk-ylikulkukäytävän kohdalla ovat vaikeasti toteutettavia,
on tiehallinnon kanssa sovittu, että ko. sillat voidaan
suunnitella 6.2 m alikulkukorkeuden mukaisina.
Marja-rataa risteävien katujen ja siltojen suunnittelussa tätä on käytetty lähtökohtana.

4.5 Rautatietunneli
Tunnelijärjestelmä
Tunnelijärjestelmällä tarkoitetaan ratatunneleiden,
yhdystunneleiden, kuilujen, ajotunneleiden ja asemien kalliotilojen muodostamaa kokonaisuutta, joka
sisältää myös edellä lueteltuihin asennettavat tekniset järjestelmät.
Rata kulkee kaksoistunnelissa välillä 3. kiitotie Laaksotie. Tunneliosuuden kokonaispituus on noin
8160 m sisältäen Viinikkalan asemavarauksen,
Aviapoliksen aseman, Lentoterminaalin aseman ja
Ruskeasannan aseman.

tunnelissa välipilarin (yhdyskäytävien) puolelle. Poikkileikkausmitat ovat teoreettisia poikkileikkausmittoja
sisältäen 100 mm:n kalliolujitusrakenteen tilavarauksen. Kävelykulkutie varustetaan kaiteella.
Ratatunneleiden raideväli on määräytynyt tunneliasemien mukaan 22,6 - 32,6 metriksi, jolloin kaikki
ajotunnelit voidaan louhia ratatunneleiden väliin. Ajotunnelien kautta tapahtuvan liikenteen ei missään
olosuhteissa tarvitse kulkea raiteen poikki.
Ratatunneleiden väliseen jatkuvaan kalliopilariin louhitaan yhdystunnelit noin 200 metrin välein. Yhdystunnelit erotetaan osastoivilla rakenteilla erilleen
kummastakin ratatunnelista siten, että ratatunneleiden väliin muodostuu savusulku. Kaikkien yhdystunneleiden kautta voidaan onnettomuustilanteissa
poistua savusulun kautta viereiseen tunneliin.
Joka kolmannesta yhdystunnelista (noin 600 metrin
välein) louhitaan maan pinnalle pystykuilu, johon
rakennetaan osastoitu ja savulta suojattu uloskäy-

täväporras sekä savunpoisto- ja paineentasauskuilu.
Lentoaseman ja itään päin seuraavan pystykuilun
välinen etäisyys on kuitenkin 1200 m johtuen 2. kiitotien alituksesta ja sen jälkeen olevasta kalliopainanteesta.
Tunnelit lämpöeristetään jäätymisen estämiseksi
noin 300 metrin etäisyyteen tunnelisuuaukoilta lukien (RAMO 18, liite 6). Pituudessa otetaan huomioon suuaukkojen betonitunneliosuudet.

Läntinen suuaukko
Km 21+230 Katriinantie kulkee sillalla radan yli. Heti
sillan jälkeen rata siirtyy vesitiiviillä teräsbetonitukimuureilla varustettuun kallioleikkaukseen km 21
+505 asti. Noin km 21+450 – 21+470 rata kulkee
kallion heikkousvyöhykkeen läpi vesitiiviissä betonikaukalossa. Km 21+505 – 21+537 rata kulkee
betoniväliseinällä varustetussa betonitunnelissa ja
siirtyy siellä betoniväliseinällä varustettuun kalliotunneliin km 21+618 saakka.

Tekniset ja turvallisuustilat sijoitetaan asemille ja
yhdystunneleihin. Pumppaamot ja niihin liittyvät varoaltaat rakennetaan asemille sekä ratatunneleiden
alimpiin kohtiin.

Rautatietunneli
Rautatietunneli koostuu kahdesta yksiraiteisesta ratatunnelista, ratatunneleiden välisistä yhdystunneleista sekä maan pinnalle johtavista kuiluista ja
ajotunneleista.
Rautatietunnelin poikkileikkaus ja varustelu ovat
RAMO 18 liitteen 1 mukaiset. Turvalaite- ja opastinohjauskaapit on sijoitettu yhdystunneleiden kohdille,
jolloin kummankin ratatunnelin kalliopoikkileikkauksen leveys on voitu kaventaa 7,2 metriin. Ratatunneleiden poikkileikkaukset ovat toistensa peilikuvia,
jolloin junan ja kallioseinän välinen leveämpi
(B=2100) kävelykulkutie jää kummassakin rataKuva 19 Kaksoistunnelin poikkileikkaus
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Radan pohjoispuolella kulkee huoltotie betonitunnelin suuaukolle saakka. Kääntöpaikka sijaitsee
suuaukon läheisyydessä. Huoltotie on yksisuuntainen.

työskentelyyn. Ponttiseinien rakentaminen, maankaivu ja kalliolouhinta on suoritettava aikana, jolloin
lentoliikennettä 3. kiitotiellä ei ole. Työskentelyajat
pitää sopia Ilmailulaitoksen kanssa.

Km 21+400 – 21+500 pohjaveden pinta on tällä hetkellä noin tasolla +38 ja maanpinta noin +40. Radan
rakentamisen ajaksi vesitiivis ponttiseinä rakennetaan radan pohjoispuolelle ja pohjavesi pumpataan
pois. Rakentamisen jälkeen pohjaveden pinta pidetään tasolla +35 vesitiiviillä betonitukimuureilla. Siitä ylöspäin avoleikkaus toteutetaan maaleikkauksena. Pintavesien pääsy avoleikkaukseen estetään
rakentamalla maavallit tasoon +41 radan pohjoispuolella ja +42 eteläpuolella.

Itäinen suuaukko

rakennusten sijainnit ja tieyhteydet tarkennetaan
seuraavassa suunnitteluvaiheessa maankäytön
suunnittelun tarkentumisen myötä.

Pystykuilut

Radan pituuskaltevuus on tunnelin suulle päin. Sadeja salaojavesien pääsy tunneliin on estettävä, jotta
virtaava vesi ei vahingoita raiteen alusrakenteita.
Rataleikkaus varustetaan kaivoilla kummallakin puolella rataa 40 m:n välein. Joka toinen kaivo varustetaan ritiläkannella ja joka toinen umpikannella. Kaivojen välissä radan suunnassa kulkevat salaojaputket. Salaojien vieressä kulkevat viemäriputket,
joihin kaivot purkavat salaoja- ja pintavedet. Viemäriputket yhdistävät kaivoja myös radan poikkisuunnassa, jotta viemäröinti varmistetaan vaikka
toisen puolen viemäriputki menisi tukkoon.
Vedet kuljetetaan tunnelin suuaukon edessä sijaitsevalle pumppaamolle. Pumppaamosta ratatunnelin
suuaukolle päin kallion pohja nousee ylös ja suuaukon kohdalla oleva betonikynnys estää veden
pääsyn tunneliin.
Maaleikkauksen pintavedet kerätään viemäreihin ja
viedään sähkösaatetuilla putkilla rataleikkauksen
viemärijärjestelmään.
Pumppaamosta vedet viedään paineputkella huoltotien alla Katriinantien länsipuolelle. Vedet puretaan
avo-ojaan, joka vie Vantaanjoelle.
Läntinen suuaukko sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman 3. kiitotien lähestymisalueella. Tämä asettaa rajoituksia maanpinnan yläpuolella tapahtuvaan
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Rautatietunnelin itäisen suuaukon rakenteet alkavat
paalulta 29 +500 väliseinällä varustetulla betonitunnelilla paalulle 29 +663 asti, mistä alkaa vesitiivis
betonikaukalo. Betonikaukalo perustetaan kallioon
paalulle 29 +700, jonka jälkeen perustaminen tapahtuu teräspaaluilla. Rakenne ankkuroidaan nostetta
vastaan. Betonikaukalo päättyy paalulla 29 +948.
Radan pohjoispuolella betonikaukalossa kulkee
huoltotie betonitunnelin suuaukolle saakka. Kääntöpaikka sijaitsee paalulla 29 +750. Huoltotie on yksisuuntainen. Itään päin huoltotie jatkuu paalulla 30
+090 sijaitsevalle kevyen liikenteen väylälle ja sitä
pitkin Koivukylänväylälle.

Rautatietunneliin sisältyy kuusi pystykuilua asemien pystykuilujen lisäksi.
Kuilut toimivat uloskäytävinä ja savunpoisto- ja
paineentasauskuiluina sekä pelastusteinä. Pystykuilujen yläpäähän rakennetaan betonirunkoinen
rakennus, jonka julkisivuihin savunpoistoluukut sijoitetaan.
Savunpoistopuhaltimet, muuntamo ja sähköpääkeskus sijaitsevat kunkin kuilun alapäässä rautatietunnelin tasolla.

Pystykuilujen sijainnit on tutkittu ratageometrian sekä
maasto- ja ympäristöolosuhteiden mukaan. Seuraavassa suunnitteluvaiheessa rakennusten ulkonäkö
sovitetaan ympäristöön maankäytön suunnittelun
tarkentumisen myötä. Lisäksi tarkistetaan, ettei
pystykuilujen lähistöllä ole teollisuusrakennuksia,
joista voisi päästä tunkeutumaan tunneliin haitallisia aineita.

4.6 Asemien ja rautatietunnelin
tekniset järjestelmät
Ilmanvaihto
Junan mukanaan kuljettama ilmapatsas saa aikaan
riittävän ilmanvaihdon ratatunnelissa. Ilma ratatunnelissa vaihtuu tunnelin pystykuilujen kautta junan
synnyttämän mäntävirtauksen vaikutuksesta. Korja-

Ratakaukalo katkaisee Kylmäojan paalulla 29 +760.
Kylmäojan vedet johdetaan siirtoviemäriin, joka kulkee radan pohjoispuolella paalulle 29 +990, jossa
junakuormat kestävä betoniviemäri kulkee radan
alitse eteläpuolelle. Vedet johdetaan takaisin Kylmäojalle siirtoviemärissä ratakaukalon vieressä.
Viemäröinti- ja salaojitusperiaatteet toteutetaan kuten läntisellä suuaukolla.

Ajotunnelit
Rautatietunneliin rakennetaan neljä ajotunneliyhteyttä, yksi jokaisen aseman yhteyteen. Ajotunnelit
toimivat rakentamisen aikana työtunneleina, joiden
kautta pääosa tunneleiden louhinnasta, rakentamisesta ja varustelusta toteutetaan. Käyttötilanteessa
ajotunnelit toimivat huoltoteinä sekä poikkeustilanteessa uloskäytävinä, pelastusteinä ja savunpoiston
korvausilmareitteinä.
Ajotunneleiden suuaukoille rakennetaan betonirakenteiset rakennukset. Maanpäällinen rakennus
liittyy kalliotunneliin maanpinnan alapuolisella
betonitunneliosuudella. Ajotunneleiden yläpäiden
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us- ja huoltotöiden aikainen ilmanvaihto toteutetaan
tarvittaessa savunpoistopuhaltimilla tai siirrettävillä
apupuhaltimilla. Rautatietunneliin liittyvät pystykuilut
ovat normaaliliikenteen aikana auki.
Ilman virtaussuuntaa tunnelissa valvotaan anemometrien avulla. Lämpötilan mittausta varten tunneliin sijoitetaan lämpötila-antureita. Mittaukset liitetään
valvontajärjestelmään.
Ilma pystykuilujen alatasolla sijaitseviin muuntamoja pääkeskustiloihin tuodaan ulkoa pystykuilujen
kautta. Ilmanvaihtokone sijoitetaan pystykuilujen ylätasolle. Ilma poistetaan ylipainepeltien kautta yhdyskäytävään ja edelleen ratatunneliin.
Pystykuilujen yhteydessä olevat uloskäytävät ylipaineistetaan johtamalla ulkoilmaa portaiden alaosaan. Ilma poistuu portaikon yläpäästä ulkoilmaan.
Pystykuilujen yhteydessä olevien uloskäytävät ylipaineistetaan onnettomuustilanteissa johtamalla ulkoilmaa portaiden alaosaan. Ilma poistuu portaikon yläpäästä ulkoilmaan. Normaalitilanteessa järjestelmä
toimii uloskäytävien yleisilmanvaihtolaitteistona.
Muuntamojen ilmanvaihdon tarve valitaan jäähdytystarpeen mukaan. Pääkeskustilat tuuletetaan RakMKohjeen osan D2 mukaan. Uloskäytävät ja sulkutilat
ylipaineistetaan standardin EN 12101-6 mukaan.
Laiturialueet ja asemien tekniset tilat tuuletetaan
RakMK-ohjeen osan D2 mukaan. Tavoitteena on
minimoida junien aiheuttamat virtaukset laiturialueella sekä olosuhteet huomioiden luoda tarkoituksen mukainen ilmasto.

Savunpoisto
Savu poistetaan ratatunnelista erillisillä savunpoistopuhaltimilla. Savunpoistoon kiinteillä puhaltimilla varaudutaan ratatunneleiden suuaukoilta ja 13 pystykuilun kautta. Savunpoisto mitoitetaan siten, että
tunneliin saadaan vähintään 2 m/s virtausnopeus ja
ilma ko. tunneliosuudella vaihtuu vähintään kolme
kertaa tunnissa. Savunpoistokuilujen yhteyteen tehdään ratatunneliin savuverhot paineentasauksen
molemmille puolille ohjaamaan ilmavirta vain ha-

lutusta ratatunneliosuudesta savunpoistopuhaltimille. Viinikkalan asemavarauksen kohdalla varaudutaan yhden pystykuiluin toteuttamiseen myöhemmässä vaiheessa. Viinikkalan asemavarauksen kohdalle ratatunnelien väliin toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa osastoiva seinärakenne ja yhdyskäytävä.
Kaikki savunpoistojärjestelmän varusteet ja hallintajärjestelmät ovat palonkestovaatimukset täyttäviä.
Savunpoistojärjestelmän laitteilta vaadittava palonkestoluokka varmistetaan vielä seuraavassa suunnitteluvaiheessa.
Savunpoiston ohjaus tapahtuu pystykuilujen ja asemien yhteyteen sijoitetuista savunpoiston ohjauskeskuksista. Kunkin liityntärakenteen (tai suuaukon)
yhteydessä olevista ohjauskeskuksista voidaan ohjata kyseisen liityntärakenteen ja viereisten liityntärakenteiden yhteydessä sijaitsevia puhaltimia. Puhaltimien käyttöä voidaan ohjata ja valvoa myös
tunnelivalvomosta.

sa tarkennettujen suotovesien virtaamien perusteella. Pintavedet tunnelin suuaukoilta kerätään erillisiin
viemäriverkostoihin, joista vedet pumpataan vesienkeruujärjestelmään.
Pumppaamot varustetaan kahdella pumpulla siten,
että yksi pumppu pystyy pumppaamaan vähintään
molempien varoaltaiden mitoitusvesivirran. Varoaltaat ja pumppausaltaat erotetaan toisistaan sulkuventtiilein. Varoaltaisiin tulee öljynerotusjärjestelmä
ja haitallisten aineiden havainnointi. Varoaltaiden
toiminta on esitetty piirustuksessa T9.
Onnettomuustilanteessa viemärijärjestelmästä tulevat nesteet varastoidaan varoaltaisiin sulkemalla
öljynerotintilan ja pumppausaltaan välinen venttiili.
Varoaltaat suunnitellaan siten, että ne voidaan tyhjentää tunnelista säiliöautolla tai ratakalustolla.
Maanalaisille asemille tulee jätevesipumppaamot.

Palonsammutus
Rautatietunneli varustetaan kuivalla palopostiverkostolla. Palopostit sijoitetaan yhdyskäytävien yhteyteen
noin 200 metrin välein. Tunnelin suuaukoille ja pystykuilujen yläpäihin tehdään palovesiasemat pelastuslaitoksen tarpeisiin. Palovesijohto liitetään kunnalliseen vesijohtoverkostoon.
Palovesiverkosto toteutetaan ratatunnelissa ns. kuivajohtona. Palovesijohto sijaitsee ratatunnelissa seinällä normaalipoikkileikkausten mukaisesti. Palopostit ovat tyypiltään seinälle asennettuja ulkopaloposteja, joissa on kaksi NS80 kynsiliitintä varustettuna
sulkuventtiileillä. Palopostien molemmille puolille palovesiverkostoon asennetaan sulkuventtiilit, jotka
ovat normaalisti auki.
Tunneliosuuksilla palovesijohtoverkosto on jaettu 10
toiminnalliseen osaan, jotka paineistetaan erikseen
avaamalla pystykuilujen tunnelitasoille sijoitetut sul-

Ilmanvirran suunta ja nopeus ratatunnelissa mitataan tunneliin sijoitetuilla ja valvontajärjestelmään
liitetyillä anemometreillä ja tiedot näistä saadaan
tunnelivalvomosta.
Savu poistetaan maanalaisilta asemilta molemmissä
päissä olevien pystykuilujen kautta toisen kuilun toimiessa poistokuiluna ja toisen kuilun toimiessa
korvausilmareittinä. Savunpoistotilanteessa asemien yleisilmanvaihtolaitteisto pysäytetään.

Kuivatus
Puhtaat suotovedet viemäröidään pumppaamoihin,
josta vedet pumpataan porareiän, ajotunnelin tai pystykuilun kautta avo-ojaan tai katuverkoston vesienkeruujärjestelmään. Pumppaamoissa (8 kpl) on ratatunnelin eri suunnista tuleville vesille erilliset öljynerottimet ja keräys-/varoaltaat. Altaat mitoitetaan
yhden vuorokauden vuotovesimäärälle, jolloin niissä on onnettomuustilanteen edellyttämä varoallastilavuus. Alustavat pumppaamojen sijainnit, vuotovesimäärät ja altaiden tilavuudet on esitetty piirustuksessa T9. Mitoitus tarkistetaan rakennusvaihees-
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kuventtiilit onnettomuustilanteen edellyttämässä laajuudessa. Pystykuilujen osalta verkosto voidaan paineistaa ennakkoon hälytyksen sattuessa. Ratatunnelin osalta verkoston paineistus tapahtuu manuaalisesti.

Asemat varustetaan UPS-laitteilla ja varavoimakoneilla.

Valaistus
Pinta-asemat

Palopostiverkoston tulee olla tyhjennettävissä palopostien kautta tai tarvittaessa erillisten tyhjennysventtiilien kautta.

Pinta-asemille toteutetaan yleisvalaistusjärjestelmä,
joka toimii yleis-, kulku- ja työskentelyvalaistuksena.

Pumppaamojen pystykuilujen, sähkötilojen ja yhdyskäytävien yhteyteen asennetaan käsisammuttimet.

Asemille asennetaan merkki- ja turvavalaistusjärjestelmä, joka osoittaa poistumistiet ja valaisee poistumisteitä.

Maanalisten asemien laiturialueet varustetaan automaattisella sammutuslaitteistolla ja pikapaloposteilla.

Sähköverkko
Pinta-asemat
Käyttöjärjestelmien sähkönsyöttöä varten pinta-asemat liitetään 400 V:n verkkoon.
Rautatietunneli ja maanalaiset asemat
Käyttöjärjestelmien sähkönsyöttöä varten rautatietunneli liitetään 20 kV:n verkkoon tunnelin molemmista päistä, jolloin toisen syöttösuunnan vika ei aiheuta katkosta sähkönjakeluun. 20 kV verkkoa ei
kytketä renkaaksi. Liityntäpisteet ovat toisistaan riippumattomia siten, että niitä syötetään eri sähköasemien kautta. Molemmat liityntäpisteet liitetään
Vantaan Energian 20 kV verkkoon. Tunneliin rakennetaan 11 muuntamoa. Suurjännitekaapelit asennetaan palosuojatusti kaapelikanaaleihin.
Pystykuilujen savunpoistopuhaltimia syöttäviin keskuksiin tuodaan lisäksi varayhteys maanpäältä, jolloin niitä voidaan syöttää pelastuslaitoksen varavoimayksiköillä.
Pelastustoimintaa ja turvallisuutta palvelevien laitteiden kaapeleita varten tulee lattian alle erilliset
palosuojatut johtotiet.
Varmennettuja voimapistorasiakeskuksia tulee noin
200 m välein pelastuslaitoksen tarpeita varten.
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Rautatietunneli ja maanalaiset asemat
Ratatunneli valaistaan loisteputkivalaistuksella.
Valaistusvoimakkuus on RAMO 18 mukainen. Tarvittaessa valaistusta täydennetään lisävalaistuksella
esimerkiksi videovalvontaa varten. Normaalisti valaistusta käytetään vain tunnelien suuaukkojen läheisyydessä, sekä onnettomuus- ja huoltotilanteissa.
Tekniset tilat ja muut rautatietunneliin liittyvät tilat
varustetaan normaalilla loisteputkivalaistuksella.
Varavalaistukseen liitetään osa normaalin valaistuksen valaisimista, sekä valaisimet jokaisen poistumistien kohdalla. Varavalaisimet liitetään turvavalokeskuksiin.
Asemille toteutetaan yleisvalaistusjärjestelmä, joka
toimii yleis-, kulku- ja työskentelyvalaistuksena.
Asemille ja rautatietunneliin asennetaan merkki- ja
turvavalaistusjärjestelmä, joka osoittaa poistumistiet
ja valaisee poistumisteitä.

Tunnelit varustetaan antennikaapelijärjestelmällä.
Järjestelmään liitetään ainakin seuraavat puhelinverkot: pelastuslaitoksen käyttämä kenttäpuhelinverkko, viranomaisten käyttämät radiopuhelinverkot,
viranomaispuhelin (VIRVE), GSM-R, varaus GSMoperaattoreille.
Ratatunnelin suuaukot, ajotunneleiden ja pystykuilujen sisäänkäynnit sekä asemat varustetaan videovalvontajärjestelmällä. Ratatunnelien videovalvonnan laajuus määritellään jatkosuunnitelun yhteydessä. Ajotunneleiden ja pystykuilujen ovet varustetaan
kulunvalvonta-automatiikalla, jolloin onnettomuustilanteessa pelastushenkilökunta saa informaatiota
ovien käytöstä.
Tunnelin käyttöjärjestelmien ohjausta, valvontaa ja
hälytyksiä varten tunneli varustetaan kiinteistövalvontajärjestelmällä. Kaikki järjestelmän tiedot johdetaan tekniseen valvomoon ja edelleen tarvittavin
osin liikenteen ohjauskeskuksen valvontajärjestelmään.
Ratatunneli varustetaan pelastustoiminnan turvaavalla maadoitusjärjestelmällä. Rataverkon maadoitusjärjestelyistä on sovittava ratahallintokeskuksen
kanssa.
Asemille asennetaan kuulutuksia varten äänentoisto- ja hätäkuulutusjärjestelmä.
Asemille asennetaan ajannäyttöjärjestelmä.
Asemat varustetaan RHK:n määrittelemällä informaatiojärjestelmällä.

Uloskäytäväjärjestelyt
Häiriötilanteessa junansuorittaja pyrkii ensisijaisesti
ajamaan vikaantuneen junan ulos rautatietunnelista
tai seuraavalle asemalla. Vikaantuneen junan pysähtyessä asemien välille myös viereisessä ratatunnelissa liikenne pysäytetään.
Vikaantuneen junan matkustajat poistuvat hätätilanteessa lähimmän yhdyskäytävän kautta toiseen ratatunneliin ja edelleen lähimmän pystykuilun kautta
ulos. Ratatunnelissa yhdyskäytävien puolella on
poistumista varten käytävä (2 kaistaa). Yhdyskäytävän leveys on 4 kaistaa, joten tarvittaessa yhdyskäytävälle voidaan poistua samanaikaisesti molemmista
suunnista. Mitoitustilanteen matkustajamäärälle on
laadittu alustava poistumisaikalaskelma, jossa on arvioitu poistumisajan viereiseen osastoon olevan n.
6 minuuttia. Suunnittelun seuraavassa vaiheessa on
laadittava tarkempi poistumisaikoja kuvaava simulointimalli, jolla varmistetaan poistumisjärjestelyjen
riittävyys vaihtelevissa tilanteissa.

4.7 Sillat
Suunnittelun lähtökohdat
Sillat suunnitellaan RAMO:n osan 8 ”Sillat”, Rautatiesiltojen suunnitteluohjeiden RSO ja Rautatiesiltojen
yleisten laatuvaatimusten SYL-R ohjeiden mukaan.
Huolimatta Marja-radan luonteesta henkilöjunaliikenteen ratana suunnittelukuormakaavio on LM7135.
Hitausvoimien laskennassa sillan pituuden raja-arvo
on L = 150 m.

Valvomo
Turva- ja valvontajärjestelmät
Tekniset tilat varustetaan savuilmaisimilla. Savuilmaisimet liitetään paloilmaisinjärjestelmään. Ratatunneli liitetään paloilmaisinjärjestelmään.
Hätäpuhelimet ja palohälytyspainikkeet asennetaan
200 m välein yhdyskäytäviin ja teknisiin tiloihin.

Rautatietunnelin tekninen valvonta johdetaan myöhemmin osoitettavaan valvomoon.

Siltojen kaide-etäisyys raiteen keskeltä on 3,6 m.
Pitkissä silloissa ajojohtopylväät sijoitetaan kaiteen
sisäpuolelle, jolloin kaide-etäisyydeksi tulee 3,7 m.

Valvomoon sijoitetaan kaikkien tunnelien teknisten
järjestelmien valvontaan ja ohjaukseen sekä turvallisuuteen liittyvät laitteet. Onnettomuustilanteissa
valvomosta voidaan koordinoida pelastustoimintaa.

Silloilla voidaan käyttää kiskoliikuntalaitteita, mikäli
ne ovat elinkaarikustannukset huomioon ottaen perusteltuja.

Rautatietunneli liitetään rikosilmoitusjärjestelmään.
Kaikki ovet liitetään rikosilmoitusjärjestelmään.
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Siltojen yleissuunnitelmat:
Hanke käsittää yhteensä 32 siltaa. Rakennettavuuden ja kustannusten arvioinnin tarkentamiseksi silloista on laadittu alustavat yleispiirustukset ja alustavat määräluettelot. Kustannusten ja ympäristön
kannalta merkittävimmistä silloista on laadittu vaihtoehtovertailut, joissa on perusteltu tässä suunnitteluvaiheessa valitut siltatyypit.

raitin kohdalla on sillat, joiden pituudet ovat 39
metriä, 75 metriä ja 54 metriä. Siltojen väleillä
ratapenger on tuettu tukimuurien väliin.
-

Kaikkien siltojen tyypit ja kustannukset on esitetty
tämän raportin siltaluettelossa. Seuraavassa on lyhyt kuvaus hankkeen tärkeimmistä silloista:
-

S3 Sanomatien ja Kehä III:n alikulkusilta: Silta
on 460 metriä pitkä jännitetty jatkuva laattapalkkisilta. Silta rakennetaan neljästä liikuntalaitteella erotetusta siltalohkosta ilman kiskoliikuntalaitteita. Sopiviksi siltalohkojen pituuksiksi
on arvioitu 126 m, 116 m, 106 m ja 106 m. Silta
on 16-aukkoinen ja sillan jännemitat vaihtelevat
välillä 23 – 37 m:n välillä. Silta perustetaan paaluille.

-

S5 Vehkalan asemasilta: Vehkalan asemalla rata
on korkealla penkereellä. Alikulkevan väylän kohdalla on silta, jonka pituus on 70 metriä.

-

S8 – S10 Petaksen asemasillat: Petaksen asemalla rata on korkealla penkereellä. Katujen ja

-

-

S13 – S15 Kivistön asemasillat: Kivistön asemalla rata on syvässä leikkauksessa ja katetaan
osittain siltakannella. Rata kulkee aseman lounaispäässä n. 130 metrin matkan Vanhan Hämeenlinnantien yks:n (S13) alla ja aseman
luoteispäässä n. 160 metrin matkan Vanhan Nurmijärventien yks:n (S15) alla. Siltojen välillä on
103 metrin pituinen tukimuurein tuettu avorataosuus.
S21 Vantaanjoen ratasilta: Vaihtoehtovertailun
perusteella siltatyypiksi on valittu jännitetty laattapalkkisilta jm. 32 m + 40 m + 32 m. Välituet sijaitsevat joen rannoilla. Reuna-aukkoihin jää rantojen suuntainen raittien alikulkutila. Sillan päissä
on vesitiiviit liikuntasaumat, mutta raide menee
jatkuvana sillan yli.
S23 Ruskeasannan aseman ylikulkukäytävä: Silta johtaa jalankulkuliikennettä bussipysäkeiltä ja
liityntäliikenteen pysäköintipaikoilta Tuusulan
väylän ja sen ramppien yli aseman hisseille ja
liukuportaille. Silta on teräsristikkosilta, jossa
kansi on alapaarteen tasossa. Yläpaarteen tasoon on suunniteltu lasikate ja sillan ulkosivuille

Kuva 22 Marja-rata ylittää Kehä III:n pitkällä sillalla, näkymä idästä

lasiseinät. Sillan kokonaispituus on 216m. Ensimmäisesä vaiheessa rakennetaan vain läntisen rampin ylittävä siltaosuus, pituus 90m.
-

S29 Epinkoskenpuiston ylikäytävä: Silta on teräsristikkosilta jm 40 m + 40 m., jossa puinen kansi
on alapaarteen tasossa. Silta ylittää Koivukylänväylän ja Marja-radan ja toteutetaan etukäteen
Koivukylänväylän rakentamisen yhteydessä.

-

S30 Asolan aseman ylikäytävä: Silta on tyypiltään lasikatteella ja –seinillä verhottu teräsristikkosilta kuten Ruskeasannan aseman ylikulkukäytävä. Silta johtaa Asolan aseman länsipään
ja Koivukylänväylän yli. Asemalaiturille on porras- ja hissiyhteydet. Sillan kokonaispituus on
100 m.

-

S31 Koivukyläntien ylikulkusilta: Silta tyypiltään
4-aukkoinen teräsbetonilaatta jm 23 m + 24 m +
19 m + 14 m. Se johtaa Asolan aseman itäpään
ja Koivukylänväylän yli. Asemalaiturille on porras- ja hissiyhteydet.

-

S32 Talvikkitien alikulkusilta: 4-aukkoinen jännitetty laattapalkkisilta Talvikkitien / Asolanväylän
yli

-

S33 Koivukylän rautatieristeyssilta: Silta yhdistää Marjaradan päärataan ylittäen Rekolanpuron

ja pääradan raiteet R1, R2 ja R3. Raidetta R3 on
siirrettävä 1m itään ja raidetta R4 noin 40 m itään
ennen sillan rakentamista. Silta on 15 aukkoinen. Jännemitat vaihtelevat 27 m:stä 34 m:iin.
Kokonaispituus on keskilinjaa pitkin mitattuna
460 m. Marja-rata on sillan kohdalla kaarteessa
R=500 m. Kiskoliikuntalaitteiden käyttö ei näin
jyrkässä kaarteessa ole mahdollista, josta syystä silta on jaettu liikuntasaumoilla kuuteen lohkoon. Lohkojen pituus vaihtelee 54 m:stä 91m:in.
Liikuntasaumojen kokonaisliike on <50 mm. Siltatyyppi on kahden raiteen jännitetty kaukalopalkki.
Kaukalon hyötyleveys on 11,6 m. Poikkileikkaustyypin valintaan päädyttiin matalan rakennekorkeuden (1,4 m) ja rakenteellisesti syntyvien
1,4 m korkeiden meluseinien vuoksi. Sillan alikulkukorkeus pääradan raiteiden kohdalla on kiskon
selästä mitattuna vähintään 7,0 m. Rakentamisen aikana alikulkukorkeutta kiskon selästä telineiden alapintaan jää vähintään 6,5 m.

Kuva 23 Vantaanjoen ylitys, näkymä pohjoisesta
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Siltojen arkkitehtuuri

4.8 Pohjarakenteet ja massatalous

Silta-arkkitehtuuria on suunniteltu erityisesti suurimpiin ja tärkeimpiin siltoihin kuten Vantaanjoen ratasilta, Sanomatien ja Kehä III:n alikulkusilta ja Koivukylän rautatieristeyssilta.

Pohjarakenteet

Vantaanjoen ratasilta sijaitsee luonnonmaisemassa
ja sen arkkitehtuurin tavoitteena on sovittaa silta maisemaan eleettömästi ja viimeistellysti vähentäen sillan raskauden vaikutelmaa. Sillan pilarit on esitetty
hivenen muotoilluiksi (ylöspäin levenevä muoto). Sillan päällysrakenne on esitetty pinnoitettavaksi vihreän harmaalla värisävyllä betonisen vaikutelman
vähentämiseksi.
Kehä III:n ja Sanomatien alikulkusilta sekä Koivukylän rautatieristeyssilta sijaitsevat eri alueilla. Siltojen arkkitehtuurissa on kuitenkin esitetty samankaltaisuutta, jolla viestitään Marja-radan jatkuvuutta. Siltojen pilarit esitetään muodostettavaksi porttimaisiksi rakenteiksi, joissa poikittainen vaakapalkki
yhdistää pilarit. Muotokieli yleisesti on modernin suoraviivainen. Porttimaiset välituet sijoittuvat alimenevien väylien suuntaan ja alituskohdissa portti esitetään pinnoitettavaksi värikkääksi maamerkiksi.

Lähtökohtana radan pohjarakenteiden suunnittelussa on ollut Ramo 3:n alusrakenneluokan 1 vaatimukset.
Pehmeikköalueilla, joissa pehmeikön syvyys on yli
5 m, perustamistapana on käytetty teräsbetonipaaluille perustettavaa paalulaattaa tai maapohjan vahvistamista syvästabiloinnilla. Matalilla alle 5 m:n
penkereillä maapohja vahvistetaan poistamalla pehmeät maakerrokset ja korvaamalla ne louhe- tai
mursketäytöllä.

Osuus Vantaankoski-Kivistö

Tunneliosuus km 21+500-29+400

-

maaleikkausta

226000 m³, josta yli
jäämämassoja noin
85300 m³

Tunneliosuudelta tulee kallioleikkausmassoja seuraavasti (massojen hyötykäyttö selvitettävä jatkosuunnitteluvaiheessa)

-

kallioleikkausta

98000 m³, josta
ylijäämämassoja noin
50500m3ktr

-

pengertä
radan alusrakenne

-

tunnelilouhinta

440400 m³ktr

-

asemien louhinta

373700 m³ktr

141000m³ (maapenger)

-

ajotunnelit

33560 m³ktr

-

yhdyskäytävät

21500 m³ktr

62000 m³ (murskataan kalliosta)

-

pystykuilut

32700 m³ktr

-

yhteensä

901860 m³ktr

Osuus Kivistö- tunnelin läntinen suuaukko

Osuus tunnelin itäinen suuaukko-päärata

Radan rakenteet ja massatalous

-

maaleikkausta

-

maaleikkausta

Ratapenkereet tehdään pääosin kalliolouheesta.
Osuudella Vantaankoski-Kivistö penkereisiin käytetään myös radan maaleikkausmassoja.

147000 m³, josta
ylijäämämassoja noin
123370 m³

118000 m³, josta
ylijäämämassoja noin
80000 m³

-

kallioleikkausta

47000 m³, josta
ylijäämämassoja noin
11940 m3ktr

-

kallioleikkausta

83500 m³, josta
ylijäämämassoja noin
47000 m³ktr

-

pengertä

23500 m³
(maapenger)

-

pengertä

23500m³(maapenger)

-

radan alusrakenne

45500 m³ (murskataan kalliosta)

-

Pitkästä tunneliosuudesta ja maasto-olosuhteista
johtuen koko rataosuudella muodostuu ylijäämämassoja, joiden hyödyntäminen selvitetään tarkemmin jatkosuunnitteluvaiheissa. Osuuksittain tarkastellen massatilanne on seuraava:

Välittömästi asemiin liittyvien siltojen arkkitehtuuri on
suunniteltu asemien yleisilmeeseen soveltuvaksi.

Kuva 24 Pääradan ylitys, näkymä pohjoisesta.
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Kuva 25 Pääradan ylitys etelästä
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radan alusrakenne

47500 m³ (murska
taan kalliosta)

Yhteenveto
-

maaleikkausmassojen ylijäämä noin 289 000
m³ktr

-

kallioleikkausmassojen ylijäämä
- avorataosuuksilla noin 110 000 m³ktr
- tunneliosuudella noin 900 000 m³ktr

Massojen käyttöä on selostettu kohdassa 6.1

4.9 Kuivatusjärjestelyt
Rata kuivatetaan avorata-osuudella pääosin avoojin. Pitempiä putkitettavia osuuksia tulee Kivistön
aseman kohdalle, missä radan kuivatusvedet johdetaan Hämeenlinnanväylän suunnasta Kivistön asema-alueen itäpuolelle putkituksin.
Sadevesipumppaamoja tulee tunnelin molempiin
päihin ja ratatunnelin alimpiin kohtiin noin km 24+100
ja km 27+600 kohdille.

4.10 Pohjavesien suojaus
Kivistön ja Koivupään välillä noin km 19+200 – km
19+800 rata sijoittuu Rajasillan pohjavesialueen
reunaosaan. Alueelle ei ole tarpeen rakentaa pohjaveden suojausrakenteita, koska kyseessä on henkilöliikenteen rata.
Ruskeasannan kohdalla noin km 27+500 – km
28+500 rata kulkee tunnelissa pohjavesialueen läpi.
Alueella sijaitsee lentoasemaa palveleva pohjavedenottamo. Ratatunneli tiivistetään niin, ettei ratatunnelin rakentaminen vaikuta vedenottamosta saatavan veden laatuun tai määrään.
Asolan aseman itäpuolella noin km 31+200 – km
32+000 rata kulkee penkereellä Koivukylän pohjavesialueen läpi eikä radan rakentamisella ole vaikutusta alueen pohjavesiolosuhteisiin. Alueelle ei ole
tarpeen rakentaa pohjaveden suojausrakenteita,
koska kyseessä on henkilöliikenteen rata.

osin joko suljetussa maisemassa, metsässä tai avoimessa maisematilassa. Metsäisten osuuksien rataympäristö käsitellään luonnonnurmi-istutuksin ja vain
merkittävimpiin kohtiin esim. siltapaikkojen läheisyyteen ja siltapenkereille tehdään muita istutuksia,
tuolloinkin pääasiassa pensasistutuksia. Avoimessa maisemassa kulkevan ratajakson ympäristöön
istutetaan niin ikään luonnonnurmea.
Vantaankosken aseman ympäristöllistä ilmettä parannetaan täydentämällä leikkausluiskia kivikorirakenteilla. Luiskien yläosat istutetaan pensasistutuksilla ja ylimmäs kevyen liikenteen reitin läheisyyteen tehdään puurivi-istutukset. Maanpinta luiskien yläosissa käsitellään nurmetuksella.
Vehkalan asema sijoittuu ympäröivään maastoon
nähden korkeahkolle penkereelle. Penkereen alaosat käsitellään nurmetuksella ja penkereen ja
maanpinnan taitekohtaan tehdään massapensasistutuksia korkean ratapenkereen sovittamiseksi
luontevammin ympäristöönsä.
Petaksen aseman ympäristön käsittelyn periaatteet
ovat samanlaiset kuin Vehkalassa.

rakentamisen vuoksi pääradan kaupunkiraiteille tehtäviä muutoksia. Lisäksi Marja-radan rakentamisen
yhteydessä on tarkoitus muuttaa nykyinen Myyrmäen asetinlaite (kmv 9,5 –14,8) tietokoneasetinlaitteeksi. Suunnitelman lähtökohtana välillä Kannelmäki-Vantaankoski on nykyiset opastimien paikat.
Yleissuunnitelmassa on esitetty ratkaisu joka perustuu nykyisin käytössä oleviin turvalaitteisiin. Lopullisesti toteutettavana ratkaisuna on syytä tutkia yhteenvetokappaleen mukaisen ETCS (European
Train Control System) taso 2 mukaisen järjestelmän
toteuttamista.
Suunnitelma on laadittu perustuen nykyisin käytössä oleviin turvalaitejärjestelmiin.
Turvalaitteet on suunniteltu RAMO:n mukaisesti.
(Osa 6 Turvalaitteet)
Suunnittelun aikana on kuitenkin tullut ilmi seikkoja,
joissa joudutaan poikkeamaan RAMO:n määräyksistä.
-

Kivistön asema sijoittuu pääosin katettuun liikekeskukseen.
Ruskeasannan asema sijoittuu kalliotunneliin. Liityntäpysäköinnin ja Tuusulanväylän ramppien siirron
aiheuttamat ympäristön muutostoimet on esitetty
suunnitelmakartoilla.
Asolan asemalta itään jatkuvat meluseinät sovitetaan maisemaan siten, että asutuksen puolelle tehdään pikkupuu- ja pensasistutuksia.
Tunnelin suuaukot sovitetaan ympäröivään maisemaan. Itäisen suuaukon jatkeena olevan betonikaukalon molemmille puolille istutetaan massapensaita.

4.12 Liikenteenohjaus ja turvalaitteet

4.11 Ympäristösuunnittelun periaatteet

Yleistä

Ympäristösuunnittelu painottuu pinta-asemien lähiympäristöihin, koska rata avo-osuuksilla kulkee pää-

Suunnitelma koskee Vantaankosken ja pääradan
välistä osuutta (kmv 14,8 – 33) sekä Marja-radan

MARJA

-

Tunnelissa ei pystytä kaarreosuuksilla saavuttamaan vaadittua opastimen näkyvyysvaatimusta
(RAMO 6.1.2.2.3, vaatimus nopeudella 120
km/h 400m). Näkyvyys 1200 m:n kaarresäteisessä tunnelissa on n.160 m. Jos vältetään kaarteita, johtaa tämä pitkiin opastinväleihin. Näkyvyysongelma on ratkaistavissa siten, että normaalin nopeuden käyttö on sallittu vain kulunvalvonnan ollessa käytössä ja vikatapauksissa
on nopeutta alennettava huomattavasti. (Em. tapauksessa 10 sekunnin näkyvyysvaatimuksella
sn=60 km/h)
Koska samaan kohtaan asennetaan sekä pääettä esiopastin, ei nykyisin käytössä olevia opastinlevyjä voida sijoittaa niille varattuun tilaan.
(RAMO18, LIITE1 Yksiraiteisen ratatunnelin normaalipoikkileikkaus).

Asetinlaitteet
Marja-radan osuudelle tarvitaan 2 uutta asetinlaitetta.
Niiden sijoituspaikaksi on valittu Kivistön ja Ruskeasannan asemat. Asetinlaitteet on suunniteltu sijoitettaviksi asemien yhteyteen niiden teknisiin tiloihin.
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Myyrmäen uusittava asetinlaite sijoitetaan nykyiseen
tai uuteen asetinlaitetilaan. Kustannusarviossa ei
uutta asetinlaitetilaa ole huomioitu.
Pääradan uudet opastimet liitetään nykyiseen Tikkurilan asetinlaitteeseen, johon on tehtävä tarvittavat muutokset. Asetinlaiteraja n. km 32.

Kulkuteiden mitoitus
Suunnitteluperusteissa suositeltu suojaväli on 1200
m. Tähän on pyritty suunnitelmassa ja poikkeuksia
on tehty seuraavien perusteiden mukaisesti:
-

Samalla suojavälillä saa olla vain yksi asema.

-

Suojavälit nousuissa voivat olla lyhyempiä, koska juna kiihtyy hitaammin ja jarruttaa nopeammin.

-

Suojavälit jyrkissä laskuissa pitää olla pidempiä,
jotta tästä ei aiheutuisi nopeusrajoitusta (Jtt:n
mukainen jarrupainojärjestelmä).

Raiteen vapaanaolon valvonta
Raiteen vapaanaolon valvonta voidaan toteuttaa
raidevirtapiiri- tai akselinlaskentatekniikalla. Tarkempi päätös käytettävästä tekniikasta tehdään myöhemmin. Kustannusarvio on laskettu raidevirtapiiritekniikan mukaan.

Vaihteet
Avorataosuudella vaihteisiin asennetaan lumensulatuslaitteet tukikiskoihin ja kieliin. Vaihteet varustetaan diagnostiikkaseurantalaitteilla.
Vaihteille ei ole suunniteltu paikallislupapainikkeita.

Opastimet
Tämä yleissuunnitelma on tehty näkyvien opastimien
mukaisesti, kuitenkin siten että tunnelien kaarreosuudella ei voida taata RAMO:n mukaista näkemämatkaa (RAMO 6.1.2.2.3). Tieto opastimen käsitteestä on välitettävä kuljettajalle kulunvalvontajärjestelmän avulla.
Ennen rakentamissuunnitelman laatimista on tehtävä periaatepäätös käytettävästä turvalaite- ja opastinjärjestelmästä. (Kts. kappale Yhteenveto)
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Opastimet koko rataosuudella on sijoitettu seuraavien perusteiden mukaisesti:
-

Vasemman raiteen opastimet sijoitetaan raiteen
vasemmalle puolelle samaan kohtaan oikeanpuoleisen opastimen kanssa.

-

Pää- ja esiopastin sijoitetaan samaan mastoon.

-

Opastimet sijoitetaan pysähdyspaikkojen jälkeen,
jotta mahdollinen odotusaika käytetään asemilla.

Opastimet avorataosuudella on sijoitettu seuraavien perusteiden mukaisesti:
-

Opastimet asennetaan mastoihin.

-

Jokaisen opastinparin (vasen ja oikea raide) kohdalle asennetaan turvalaitekaappi sille puolelle
rataa, jolle kanavointi suunnitellaan.

Opastimet tunneliosuudella on sijoitettu seuraavien
perusteiden mukaisesti:

nopeutta tunneliosuudella alennettava, koska opastimien näkyvyys on rajoitettu.

Muut turvalaitteet
Tunneliosuudella on varauduttava siihen, että asetinlaitteeseen saadaan valvontatieto tunneliin johtavista ovista. Tunnelissa liikkumista asemien välillä
ei voida sallia junaliikenteen ollessa käynnissä.

Kaapelointi ja kaapelireitit
Kaikki rataan liittyvät kaapelit sijoitetaan kaapelikanavaan. Kaapelointi ja kaapelireitit tehdään RHK:n
julkaisun D14 ”Johtoteiden yleinen työselitys” ja Marja-radan tyyppipoikkileikkausten mukaisesti.
Turvalaitekaapit sijoitetaan tunneleiden välisiin yhdystunneleihin. Kaikki palo-osastosta toiseen menevät kaapeliläpiviennit on varustettava palokatkolla,
jonka palonkestovaatimus on lävistettävän rakenteen mukainen.

-

Opastimet kiinnitetään tunnelin seinärakenteisiin.

-

Koska samaan kohtaan asennetaan sekä pääettä esiopastin, on opastimen sijoituksessa poikettava RAMO 18:n määräyksistä tai muutettava nykyisen opastinrakenteen kokoa.

Avorataosuudelle kaapelikanavointi tehdään radan
toiselle puolelle ja tunneliosuudella molempiin tunneleihin. Asemien kohdilla kanavointi tehdään lisäksi
laiturielementin kylkeen.

-

Opastimien näkyväisyysvaatimuksia tunnelissa
kaarreosuudella ei voi täyttää. Opastintieto kuljettajalle välitetään kulunvalvonnan avulla. Kulunvalvonnan ollessa pois käytöstä, on nopeutta
alennettava.

Viestiyhteydet

-

Turvalaitekaapit sijoitetaan yhdystunneleihin.
Yhdystunnelit on sijoitettava mahdollisimman lähelle opastimia. (Opastinkaapelin maksimipituus
kaapilta opastimelle on rajoitettu n.80 m:iin).

Kauko-ohjaus
Rataosa liitetään HELKA-järjestelmään. HELKA-järjestelmää on laajennettava turvalaitteiden osalta n.75
pisteellä. Laajennuksessa on huomioitava myös sähköradan kaukokäytön tarpeet.

Junien kulunvalvonta
Yleissuunnitelma perustuu nykyisen järjestelmän
mukaiseen junien kulunvalvontaan (JKV). Kulunvalvonnan ollessa pois käytöstä (vikatapaukset), on
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Koko radan matkalle tarvitaan asetinlaitteiden välisten tietojen välittämiseksi valokaapeliyhteys. Muiden
järjestelmien viestiyhteyksien tarvetta ei ole tässä
osassa selvitetty.

Liittyminen päärataan
Yleissuunnitelmassa on pääradan opastinsijoitukset
valittu siten, että saavutettaisiin mahdollisimman
suuri liikennetiheys. Liitynnän alueella on nopeusrajoitus 80 km/h, jonka johdosta suojavälit voivat olla
alle 1200 m.
Pääradalle lisätään 3 uutta opastinta, jolloin suojavälien pituudet lyhentyvät. Pääradan raiteet on varustettu raidevirtapiirein, joihin tehdään tarvittavat
muutokset.

Yhteenveto
Kuten yleistä osassa on selostettu, perustuu tämä
yleissuunnitelma nykyisin käytössä oleviin turvalaitteisiin.
Ottaen huomioon suunnittelun aikana tulleet seikat
ja poikkeamistarpeet RAMOn määräyksiin, olisi vakavasti harkittava rataosalla käytettävän uuden sukupolven ETCS (European Train Control System)
level 2 järjestelmää, jossa ei tarvita näkyviä opastimia. Järjestelmässä käytetään tiedon siirtämiseen
asetinlaitteen ja liikkuvan kaluston välillä langatonta
GSM-R järjestelmää. GSM-R järjestelmän rakentaminen muuta käyttötarvetta varten on mainittu radan suunnitteluperusteissa. Järjestelmän käyttäminen vähentää huomattavasti kaapelointitarvetta,
koska radan varrelle ei tule näkyviä opastimia jokaisen suojavälin kohdalle, jolloin ei tarvita myöskään
opastimille turvalaitekaappeja ja niiden kaapelointeja. Suojavälien rajakohtiin sijoitetaan kiinteästi koodattu baliisi (”elektroninen kilometripylväs”), joka ei
tarvitse kaapelointia. Opastimet tarvitaan vain kohtiin, jossa liitytään perinteiseen järjestelmään ja
mahdollisesti puolenvaihtopaikkojen yhteyteen.
ETCS järjestelmä on kehitysvaiheessa ja kaupallisia sovelluksia ei ole vielä mittavissa määrin olemassa.

Nykyinen Kilterin syöttöasema on kilometrillä 11+
523. Kilteriin lisätään Marja-radan syöttöä varten 12,5
MVA päämuuntaja kaikkine tarpeellisine kojeineen.
Vanhan muuntajan ratajohdon syöttöerottimiin (3 kpl)
lisätään moottoriohjaus kauko-ohjausta varten.
Olemassa olevaan rataan välillä Kilteri km 11,5 Vantaankoski km 14,9 tehtävät muutokset ovat:
-

Erotusjaksot (2 kpl) rakennetaan kilometrille
11+751.

-

Syöttöasemalta erotusjaksojen yli rakennetaan
ohitusjohto erottimineen.

-

Lisätään kaksi imumuuntajaa ja paluujohdin (kaksi osajohdinta) sekä muutetaan olemassa oleva
R-johdin M-johtimeksi. Paluujohdin alkaa kilometriltä 11+500, johon asennetaan paluujohtimen
kiskoon liitäntäpiste.

-

Erottimista poistetaan Martinlaaksosta erotin Mrl1
ja lisätään Vantaankosken puolenvaihtoristeykseen neljä erotinta.

Olemassa olevaan rataan pääradan kohdalla tehtävä olennainen muutos on:
-

Tämän yleissuunnitelman kustannusarviossa esitetyt turvalaitekustannukset on laskettu perinteisellä
turvalaitejärjestelmällä. Edellä mainitun ETCS järjestelmän kustannukset on laskettava erikseen ja
laskelmissa on otettava huomioon kaapelointi ja
opastinmäärän pieneneminen.

4.13 Sähkölaitteet
Yleistä
Marja-radan sähköistysjärjestelmä on 25 kV, 50 Hz.
Ratajohto varustetaan imumuuntajilla, kahdella paluujohtimen (P-johtimen) osajohtimella ja yhdellä
maadoitusjohtimella (M-johtimella) raidetta kohti. Pja M-johtimet ovat avoradan pylväissä pylvään kyljessä pystyasennossa.

Pääradan 4:nen raiteen siirrosta johtuen, on liityntäalueella muutettava myös vanhoja kaapelireittejä.
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Olemassa olevaan rataan ja järjestelmään tehtävät
muutokset
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Hiekkaharjun kohdalla olevia erotusjaksoja ( raiteilla 3 ja 4) siirretään etelään päin 200 metriä,
ts. nykyinen paikka on 17+680 ja ne siirtyy etelään päin paikkaan 17+480.

Ratajohdon sähköinen ryhmittely
Sähköisen ryhmittelyn tarkoituksena on jakaa ratajohto huollon, kunnossapidon ja muiden poikkeustilanteiden kannalta sopiviin alueisiin, jotta liikenteelle
aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa. Pääperiaate on pystyä erottamaan sähköisesti laiturialueet
erikseen linjaosuudesta (etenkin tunnelissa). Toinen pääperiaate on erottaa sähköisesti pääraiteet
toinen toisistaan. Tärkeä paikka on myös puolenvaihtopaikkojen oikea sähköinen ryhmittely, jolla taataan
mahdollisimman joustava junaliikenne.

Marja-radan asemat ovat ryhmitelty seuraavasti:
-

Vantaankoski, Vehkala ja Petas ovat samassa
sähköisessä ryhmässä.

-

Kivistö ja Lapinkylän asemavaraus ovat samassa sähköisessä ryhmässä.

-

Viinikkala (tunneliasema) on omana sähköisenä
ryhmänään.

-

Aviapolis (tunneliasema) on omana sähköisenä
ryhmänään.

-

Lentoterminaali (tunneliasema) on omana sähköisenä ryhmänään.

-

Ruskeasanta (tunneliasema) on omana sähköisenä ryhmänään.

-

Asola on omana sähköisenä ryhmänään.

Tunneliasemien erikseen ryhmittely mahdollistaa yhden aseman kytkemisen jännitteettömäksi. Tämä
toimenpide ei estä viereisiltä asemilta junan pois ajamista, koska niillä on jännite ajojohtimessa.
Erotusjaksoilla jaetaan syöttöalueet sopivan kokoisiksi. Marja-radan syöttöalue alkaa Kilterin syöttöaseman erotusjaksosta km 11+751 ja päättyy tunnelin jälkeen mäen yläpäässä ennen Asolan asemaa noin km 30,3. Tämän jälkeistä ratajohtoa syötetään Kytömaan syöttöasemalta.

Imumuuntajat
Imumuuntajia Marja-radalle tulee kaikkiaan 9 paria.
Imumuuntajakentän kohdalle junan virroitin ei voi
pysähtyä. Imumuuntajien etäisyys toisistaan voi olla
enintään 2600 metriä. Tämän mitan puitteissa imumuuntajia voidaan siirtää.

Erottimet
Erottimilla kytketään sähköisiä ryhmiä toisiinsa. Kauko-ohjattavia erottimia tulee Marja-radalle noin 30
kappaletta.

Tunnelin sähköistys
Sähköistyksen johtimia tunnelissa on raidetta kohti:
-

Ajojohdin (ajolanka ja kannatin) raiteen keskilinjalla 6,1 metrin korkeudella kiskon selästä.

-

Paluujohdin (kaksi osajohdinta; 80 cm etäisyydellä toisistaan. Pystyasennossa tunnelin seinässä.)

-

Maadoitusjohdin tunnelin seinässä. Mieluummin
toisella puolen kuin paluujohdin ja ajolangan korkeudella. Maadoitusjohdin maadoitetaan noin
200 metrin välein kiskoihin.

Ajojohtimen sähköisiä ryhmiä on tunnelissa suuaukot
mukaan lukien 8+9 kappaletta. Pitkittäiserottimia
tunnelissa on 7+8 kappaletta. Poikittainen erotin on
molempien tunneliaukkojen ulkopuolella (2+2 kpl).
Poikittaista erotinta käytetään silloin kun yksi tai useampi sähköinen ryhmä on jännitteetön. Poikittaiserottimella voidaan kytkeä jännite takakautta toiselle raiteelle.

Maadoituserottimet
Radan varressa tunnelissa on suuaukkojen ulkopuolella, ajotunneleiden (4 kpl) ja pystykuilujen (6 kpl)
kohdalla moottorilla varustetut maadoituserottimet.
Maadoituserottimia tulee 12+12 kappaletta.

Vesipostit
Radanvarren paloposteja ei saa käyttää silloin kun
ajojohtimessa on 25 kV jännite. Palopostin tahaton
käyttö on estettävä magneettilukituksella.

Vaihteenlämmitys
Kaikkiin sähköistetyllä radalla oleviin moottorilla varustettuihin vaihteisiin asennetaan vaihteenlämmitys.
Tunnelin sisällä olevaan puolenvaihtopaikkaan ei
tarvitse asentaa vaihteen lämmitystä (oletus on, että
lämpötila pysyy plussan puolella).
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Vaihteenlämmitysmuuntajan pääkeskukseen asennetaan energian mittauskoje.
Marja-radalla vaihteenlämmityksiä asennetaan seuraaville paikoille:
-

Petas n. km 17,4  17,6

-

Sinnelän puutarha n. km 20,3

-

Asola n. km 31,6

-

pääradan ja Marja-radan liittymä n. km 18,1.

Vaihteenlämmitysmuuntamon suurjännitepuoli käsittää pylvääseen asennetun 25kV, 50Hz yksivaihemuuntajan, jota syötetään ratajohdosta. Muuntaja liitetään ratajohtoon käsiohjatulla erottimella. Muuntajan teho vaihtelee lämmitettävien vaihteiden määrästä riippuen rajoissa 50 200 kVA. Vaihteenlämmitysmuuntajien tehot valitaan siten, että kullekin puolenvaihtopaikalle riittää yksi muuntaja.
Vaihteenlämmitysmuuntajan alajännitepuolen navoista kaapeloidaan sähkönsyöttö suojaerotusmuuntajien kautta vaihteiden lämmityssauvoille.
Vaihteenlämmityksen pääkeskukset sijoitetaan
vaihteenlämmitysmuuntamon pylvään lähelle.
Kaikki vaihteet varustetaan tukikisko-, kieli- ja tankokuoppalämmityksin sekä elektronisella lämmitystehonsäätimellä. Lämmitystehon ohjaukset liitetään
keskitettyyn kauko-ohjaukseen.

Tunnelissa oleva puolenvaihtopaikka tulee myös
valaista vaihteella tapahtuvaa työskentelyä varten.
Valaistus voidaan kytkeä päälle raidekohtaisesti ja
valaistuksen kytkimet sijoitetaan puolenvaihtopaikalle sopivaan kohtaan.
Julkaisun Ratapiha- ja matkustaja-aluevalaistussuositukset (RHK 1380/733/98) mukaan puolenvaihtopaikalla vaaditaan 10 luksin keskimääräinen
valaistusvoimakkuus.
Valaistus suunnitellaan em. määräykset toteuttaviksi.
Sähkönsyöttö vaihdealueiden huoltovalaistuksille
otetaan ko. vaihteenlämmityksen pääkeskuksesta.
Valaisimina käytetään puupylväisiin sijoitettuja tarkoitukseen soveltuvia valaisimia ja niissä 250 W
tehoisia suurpainenatriumlamppuja.

Sähköradan kaukokäyttö
Todennäköisesti sähköradan kaukokäyttö tarvitsee
uuden keskusjärjestelmän, koska HELKA-järjestelmän kapasiteetti ei tule kuitenkaan nykyisellään riittämään yhdessä liikenteen kauko-ohjausjärjestelmän kanssa. Kaukokäytön ala-asemia tarvitaan sähköradan ryhmittelyistä johtuen 7 kpl.

Vaihdealueen valaistus
Marja-radalla ulkona olevia valaistavia vaihdealueita
tulee seuraaville paikoille
-

Petas n. km 17,4 17,6

-

Sinnelän puutarha n. km 20,3

-

Asola n. km 31,6

-

pääradan ja Marja-radan liittymä n. km 18,1.
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5 YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET JA HAITTOJEN TORJUNTA
5.1 Melu ja meluntorjunta
Yleistä
Suunnittelualueen melutilannetta hallitsevat tällä
hetkellä länsiosassa lentoliikenteen ja tieliikenteen
aiheuttama melu sekä itäosassa tie-, katu- ja raideliikenteen melu. Vaikka uusi rata lisääkin omalta
osaltaan alueiden melukuormaa, jäävät sen aiheuttamat muutokset nykyisiin melutasoihin ja melutilanteeseen nähden vähäisiksi.

päivä-ajan melutasot ovat ratkaisevat. Yö-ajan melutasot jäävät 6-7 dB päivä-ajan keskiäänitasojen alapuolelle.

Melun ohjearvot
Laskennoissa saatuja arvoja on verrattu Valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista (993/92).
Ohjearvoja sovelletaan eri liikennemuotojen melukysymyksiin, ja melutasoja verrataan ohjearvoihin
melulähderyhmittäin.

Liikennemäärien jakautumisen perusteella voidaan
sanoa, että meluntorjunnan suunnittelun kannalta
Taulukko 4 Melutason ohjearvot

Päivällä
LAeq(7-22)
Asumiseen käytettävät alueet,
virkistysalueet taajamissa ja niiden
välittömässä läheisyydessä sekä
hoito- tai oppilaitoksia palvelevat alueet
Loma-asumiseen käytettävät alueet,
leirintäalueet, virkistysalueet
taajamien ulkopuolella ja
luonnonsuojelualueet

55 dB

45 dB

Yöllä
LAeq(22-7)

45-50dB1) 2)dB

Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB.

Melutilanne suunnittelualueella

Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta
yöohjearvoa

Vantaankoski  Kivistö Viinikkala

Yöohjearvoa ei sovelleta sellaisilla luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun tai luonnon havainnointiin yöllä.

3)

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneissa on ohjeena,
että ulkoa kantautuvasta melusta aiheutuva melutaso sisällä alittaa melun A-painotetun ekvivalenttitason (LAeq) päiväohjearvon (klo 7-22) 35 dB, Opetus- ja kokoontumistiloissa 35 dB sekä liike- ja
toimistohuoneissa 45 dB. Yöohjearvo 30 dB (klo 227) on annettu ainoastaan asuin-, potilas- ja majoitushuoneisiin .
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Alueen melutilanteeseen vaikuttavat niin lento- kuin
tieliikennekin. Ruskeasanta ja Ilola jäävät ositain lentoliikenteen aiheuttaman 50-55 dB (L DEN) melualueelle (Ilmailulaitoksen raportti A19/2001). Lentoliikenteen lisäksi alueelle syntyy melua niin Tuusulanväylän liikenteestä kuin muustakin alueen tieliikenteestä.
Koivukylän alueella aiheuttama melutaso jää alle
50 dB (LDEN). Pääradasta aiheutuvaa melua tarkasteltiin työn aikana vuodelle 2020 ennustetuilla liikennemäärillä. Laskennoissa kaikki pääradan liikenne oli keskitetty yhdelle raiteelle. Pääradan ennustetilanteessa 2020 aiheuttama 55 dB:n melualue leviää noin pahimmillaan 300 metrin etäisyydelle
radasta. Koivukylän kohdalla 55 dB melutaso ylittyy
ennustetilanteessa muutamien Marja-radan erkanemiskohdan pohjoispuolella olevien rakennusten
kohdalla. Pääkaupunkiseudun rautateiden meluntorjuntaohjelmassa vuosille 2001-2020 (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B2001:13) on esitetty ko. kohdalle radan molemmille puolille kv +1.4 m korkeita

melukaiteita. Tieliikenteen aiheuttama melu on lähtöisin mm Asolanväylältä, sekä muilta alueen teiltä.

Ennustettu melutilanne vuonna 2020
Vuoden 2020 ennustettu melutilanne laskettiin pohjoismaiseen raideliikenteenlaskentamalliin perustuvalla laskentaohjelmalla MAPNOISE 2.9. Laskentaohjelma käyttää laskennoissa lähtötietoina alueen
maastomallia, liikennemääriä sekä junien nopeuksia. Laskennoissa junien nopeuksina käytettiin rataosuudelle oletettua keskimääräistä nopeutta. Asemien kohdalla sekä tietyillä nopeusrajoitusalueilla
junien nopeutena käytettiin 80 km/h muualla junien
nopeutena käytettiin 100-110 km/h. Laskennoista
saadut melualuekartat ovat liitteenä. Melukartoissa
esitetyt lentomelualueet (LDEN ) kuvaavat lentoliikenteen melun leviämistä yhdistettynä vuosien 20032010-2020 lentomelua kuvaavista käyristä. Käyrät
on saatu ilmailulaitokselta (Ilmailulaitoksen raportti
A19/2001).
Lähtötietoina laskennoissa käytettiin seuraavia liikennemääriä:

40 dB3) dB

1)

2)

Ruskeasanta  päärata

Taulukko 5 Melulaskentojen lähtötiedot Marja-radalla vuonna 2020
Junatyyppi

Merkittävimmät melulähteet alueella ovat tällä hetkellä lentoliikenne ja tieliikenne. Vuoden 2003-2020
lentoliikenteen eri laskentavaihtoehdoista kootun
verhokäyrän mukaan lähes koko suunnittelualue on
yli 55 dB (L DEN) melualueella. Lentomelun 55
dB(LDEN) ulkopuolella ovat Kivistön aseman alue sekä
Koivupään asuntoalueesta pohjoiseen olevat alueet
(kartta xx). Tieliikenteen aiheuttamaa melua on pääväylien, Kehä III ja Hämeenlinnanväylän läheisyydessä. Lentoliikenteen melualueita koskevat tiedot
on saatu Ilmailulaitoksen raportista A19/2001, Helsinki-Vantaan lentoasema lentokoneiden melun kehittyminen ja hallinta 2003-2020.

MARJA

Sm 4

Nopeus

km 15-19.7 ja 20.5-31:
100 (km/h)
km 19.7-20.5
110 (km/h)
km 31-33:
80 (km/h)
asemat:
80 (km/h)

Päivä (7-22)
Määrä
kpl

Kokonaispituus (m)

Määrä
kpl

Kokonaispituus (m)

172

11232

36

1944

kolmen Sm-yksikön
mittaisia junia 10 kpl
kahden Sm-yksikön
mittaisia junia 16 kpl
yhden Sm-yksikön
mittaisia junia 146 kpl

*Yhden Sm-yksikön pituus on noin 54 metriä
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Yö (22-7)

yhden Sm-yksikön
mittaisia junia 36 kpl

Vantaankoski  Kivistö - Viinikkala
Laskentojen perusteella nähdään, että raideliikenteen aiheuttama yli 55 dB melualue leviää pahimmillaan n. 50-60 metrin päähän radasta. Koko tarkastelujaksolla ei jää yhtään asuinrakennusta raideliikenteen 55 dB melualueen sisäpuolelle. Vantaanjoen jälkeen rata siirtyy tunneliin eikä lisää alueen
melutasoja. Tarkastelujakson melualueet on kuvattu liitekartoissa Y20 ja Y21.
Ruskeasanta  päärata
Laaksotien ja pääradan välisellä alueella raideliikenteen aiheuttama yli 55 dB melualue leviää pahimmillaan 40 metrin päähän radasta. Tarkastelujaksolla
Ruskeasannalla, Ilolassa tai Koivukylässä ei jää yhtään asuinrakennusta yli 55 dB melualueelle. Melualueet ilman meluntorjuntaa on esitetty liitekartassa
Y22. Marja-radan rakentaminen ei myöskään vaikuta merkittävästi melutasoihin erkanemiskohdan
pohjoispuolella olevien rakennusten kohdalla eikä
näin vaikuta suunniteltuun meluntorjuntaan (Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B2001:13).

oon. Melulle herkkää toimintaa ei tule kaavoittaa
radan läheisyyteen. Jos tähän kuitenkin on tarpeen
mennä, tulee melutasot saada ohjearvojen edellyttämälle tasolle kaavassa määrätyin estein, rakennusten sijoittelulla tai muilla meluntorjuntatoimilla.

5.2 Tärinä ja tärinäntorjunta
Tunneliosuus
Junaliikenne voi aiheuttaa runkomelua radan läheisyydessä olevissa rakennuksissa, erityisesti kallion
varaan perustetuissa kivi- tai betonirakenteisissa
rakennuksissa. Rakennusten ja kallion väliset maakerrokset pienentävät mahdollista runkomelua. Puu-

rakenteisissa rakennuksissa melun syntyminen on
epätodennäköisempää.
Runkomelua voidaan vaimentaa radan rakennekerroksiin asennettavalla tärinäneristysrakenteilla.
Tarvittavat rakenteen tyyppi, mitoitus ja materiaalit
valitaan tarvittavan vaimennustarpeen mukaan.
Tärinänvaimennuksen tavoitetasosta ei ole Suomessa määräyksiä, mutta pohjoismaissa ja Keski-Euroopassa yleisesti käytetty taso asuinalueilla on 35
dBA, joka vastaa hiljaisen huoneen taustamelutasoa.
Marja-radan tunneliosuudella lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Karpaattientiellä km 29+050 koh-

dalla noin 7 metrin vaakaetäisyydellä pohjoisesta
ratatunnelista. Km 29+300  km 29 +700 alueella
Maisematien pohjoispuoliset talot sijaitsevat lähimmillään noin 50 metrin vaakaetäisyydellä eteläisestä ratatunnelista.
Tunneliosuuksilla radan kmv 29+000  29+100 ja
kmv 29+300  29+700 ratarakenne eristetään kalliosta radan rakennekerroksiin asennettavilla tärinänestorakenteilla. joilla estetään tärinän / runkoäänen
leviäminen ympäristöön kallion kautta
Aviapoliksen ja lentoasema-alueiden kaavoituksessa tulee ottaa huomioon runkoäänen eristämistarve
radan välittömässä läheisyydessä.

Meluntorjuntatoimet
Meluntorjuntatoimia on suunniteltu ainoastaan radan
itäpäähän, sen eteläpuolelle. Asolan alueelle esitetään rakennettavaksi n. 400 metriä pitkä kv + 2.0 m
korkea meluaita, joka jatkuu kv +1.4 m korkeana
melukaiteena ja edelleen pääradan ylittävän sillan
melua estävänä kaukalorakenteena. Melualueet
meluesteillä on esitetty liitekartassa Y23. Sillan melua estävällä kaukalorakenteella ei ole keskiäänitasojen suhteen suurta merkitystä, koska pääradan
liikenteestä aiheutuva melu on huomattavasti Marja-radan liikenteestä aiheutuvaa melua voimakkaampaa.
Laaksotien kohdalla radan tullessa ulos tunnelista
tulee tunnelin seiniin suuaukon alueelle asentaa
absorboivaa materiaalia meluhaittojen pienentämiseksi.
Mikäli radan läheisyyteen suunnitellaan uutta maankäyttöä tulee radan aiheuttama melu ottaa huomiKuva 26 Rata painuu tunneliin Ilolassa Laaksotien itäpuolella, kuva idästä
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5.3 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
Vaikutukset pintaveteen
Marja-radan rakentamisen vaikutukset alueen pintavesiin jäävät vähäisiksi. Vantaanjoki ylitetään sillalla, jonka korkeusasemassa on otettu huomioon vedenpinnan pitkäaikaiset korkeusvaihtelut. Kylmäoja
radan km 29+800 putkitetaan noin 400 m:n pituudella. Järjestely ei vaikuta uoman virtausolosuhteisiin. Rekolanpuro noin km 32+100 ylitetään sillalla.

Vaikutukset pohjaveteen
Suunniteltu ratalinja leikkaa Rajasillan pohjavesialuetta (noin km 19+500). Rajasillan pohjavesialue
kuuluu III luokkaan, muu pohjavesialue. Alueella ei
ole vedenottoa. Rakentaminen ei juuri vaikuta pohjavesiolosuhteisiin.
Vantaanpuiston pohjavesialue sijaitsee noin 900
metrin etäisyydellä suunnitellun ratalinjan eteläpuolella. Radan rakentaminen ei vaikuta alueen pohjavesiolosuhteisiin.
Pakkalan pohjavesialue (noin radan km 24) sijaitsee Kehä III eteläpuolella, noin 500 metrin etäisyydellä tunnelilinjauksesta. Alueella on LSO Foods
Oy:n vedenottamo. Ottamolla on Länsi-Suomen vesioikeuden lupa ottaa vettä enintään 450 m³/d. Tuotto
on viime vuosina ollut 200  300 m³/d. Pakkalan
pohjavesialueelta kulkee pohjoiseen, Marja-radan
suuntaan, laaksopainanne. Muodostuma on vettä
ympäristöstään keräävä, pohjavettä virtaa ottamolle
pohjoispuoleiselta alueelta. Suoritettujen kairausten
perusteella Marja-radan puoleisella osan laaksopainanteen maakerrospaksuudet ovat pienet, tavallisesti 1  5 metriä (Mr, SiHk). Kallio on vaihtelevasti
vähä  runsasrakoista. Tunneliosuus tiivistetään tällä
kohdalla siten, ettei se aiheuta vedenottamon antoisuuden heikkenemistä.
Ruskeasannan pohjavesialue sijaitsee lentoaseman ja Tuusulanväylän välisellä alueella, noin radan kmv 27,5 - 28,5. Alue on käsiteltävistä pohjavesialueista merkittävin ja sillä sijaitsee lentoasemaa
palveleva vedenottamo. Ottamo on otettu käyttöön
vuonna 1979 ja sillä on Länsi-Suomen vesioikeu-
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den myöntämä lupa ottaa pohjavettä enintään 2 000
m³/d vuosikeskiarvona laskettuna ja tilapäisesti enintään 6 000 m³/d. Pohjaveden virtausyhteydet ovat
hyvät laajalla alueella. Lentoaseman ottamolle pohjavesi virtaa nykytilassa pääasiassa pohjoisen suunnasta ja jonkin verran lännestä kiitoteiden alta. Pohjavesi purkautuu pääosin Kylmäojaan. Etelän suunnasta pohjavedet virtaavat myös kohti Kylmäojaa.
Pohjavesialueen pinta-ala on kuntakansiossa esitetyn rajauksen mukaan noin 4 km². Muodostuma on
vettä ympäristöstään keräävä. Ottamon antoisuudeksi on koepumppauksen perusteella arvioitu 2000m³
/d, viime vuosina otto on vaihdellut 800  850 m3/d.

Koivukylän pohjavesialue (kmv 31,5 - 32) on Asolan ja pääradan välissä. Rata on tällä kohdalla penkereellä eikä radan rakentaminen vaadi erityisiä
pohjaveden suojarakenteita.

5.4 Vaikutukset rakennuksiin ja
rakenteisiin
Avorataosuudella radan rakentaminen alentaa pohjaveden pintaa länsipäässä Kivistön kohdalla (km
17+500 - 18+800) ja Koivupään kohdalla (km 19+500
- 20+000). Kummassakaan kohteessa ei ole pohjavedenpinnan alenemisen vaikutusalueella raken-

Marja-radan tunnelilinjaus kulkee lentoaseman vedenottamon pohjoispuolelta noin 200 m etäisyydellä. Kallioon louhittu tunneli on kaksoistunneli(kaksi
raidetta, kummallakin oma tunneli)) ja nousee pohjavesialueen kohdalla noin +0 tasolta +10 tasolle. Vedenottamon kohdalla sijaitsee lähes pohjois-etelä 
suuntainen kallioperän ruhjevyöhyke. Tunnelilinja
leikkaa pohjavesialuetta noin 1,7 km matkalta. Kun
molemmat tunnelit tehdään vesitiiviiksi siten, että
niihin purkautuu vettä 2  3 l/min/100 metriä, poistuu pohjavettä tunnelin kautta 100  150 m³/d.
Muodostuman kokonaisantoisuus vähenee siten 100
 150 m³/d.
Ruskeasannan pohjavesialueen ulottumisesta pohjoiseen ja pohjaveden virtausyhteydestä Mätäkiven
pohjavesialueeseen tulee laatia erillisselvitys. Alueella tulee tehdä kairauksia ja asentaa havaintoputkia. Pohjoispuolella on aiemmin tehty havaintoja
orsivesikerroksista.
Tunnelin aiheuttamaa alenemaa ja veden laadun
muutoksia voidaan arvioida vedenottamolla tehtävällä koepumppauksella, jossa nykytila lähtökohtana pumppaustuottoa lisätään vaiheittain. Koe edellyttää tarkkaa seurantaa ympäristön havaintoputkista
ja vesinäytteiden ottoa. Pumppausta jatketaan kussakin vaiheessa tasapainotilaan saakka. Kokeesta
tulee laatia yksityiskohtainen ohjelma.
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nuksia tai muita rakenteita, joille voisi aiheutua haittaa pohjavedenpinnan alenemisesta.
Kalliotunneliosuudella (km21+500 - 29+500) tunnelin rakentaminen alentaa vähäisessä määrin pohjaveden pintaa, mutta alueella ei ole rakenteita, joille
tästä olisi haittaa.
Kalliotunnelin itäpään suuaukon alueella (km 29+500
- 30+000) on tehty rakennusten perustamistapakartoitus ja alueella on yksi kiinteistö, joka on perustettu maanvaraisesti pehmeikön varaan. Tämän rakennuksen osalta esitetään tehtäväksi painuma-

tarkkailua ennen rakentamisen aloittamista ja edelleen rakentamisvaiheessa ja sen jälkeen.
Asolan aseman kohdalla (km 30+700 - 31+400) rataleikkaus ja sen ympäristö on kovapohjaista aluetta
eikä pohjaveden pinnan alenemisesta aiheudu haittaa ympäristöön.

5.5 Muut ympäristövaikutukset
Ympäristövaikutukset on kuvattu 2001 valmistuneessa Marja-rata, ympäristövaikutusten arviointiselostus raportissa. Vaikutuksia on yleissuunnitelman
laadinnan aikana tarkennettu edellä esitettyjen lisäksi
seuraavilta ympäristön osa-alueilta.

Maisemavaikutukset
Ratalinjaus ja sen tasaus ovat yleissuunnitelmavaiheessa tarkentuneet, joten myös maisemalliset vaikutukset ovat hieman muuttuneet. Merkittävimmät
kohdat, joissa maisemaan kohdistuvat vaikutukset
ovat muuttuneet, ovat Kehä 3:n ylitys, Vantaanjokilaakson arvokas maisema-alue ja Vantaanjoen ylitys.

tellun radan linjauksella ja sen välittömässä läheisyydessä on neljä merkittävää kohdetta. Kolme näistä kohteista on liito-oravan reviirejä tai asuinalueita.
Liito-orava on EU:n luontodirektiivin IV (a) liitteen
laji, joka vaatii erityistä suojelua esiintyessään EU:n
nykyisellä alueella ainoastaan Suomessa.
Yksi liito-oravan reviireistä sijaitsee Vantaankosken
Myllymäen alueella alustavan ratalinjauksen länsipuolella. Reviirin läheisyydessä on ratalinjausta yleissuunnitelmassa siirretty noin 50 metriä itään päin
eli poispäin reviiriltä, joka auttaa reviirin säilymistä.
Kahdessa kohtaa suunniteltu ratalinjaus kulkee liito-oravan reviirin läpi. Nämä alueet sijaitsevat Petaksessa ja suunnitellun Kivistön aseman itäpuolella. Radalla on haitallisia vaikutuksia liito-oravan reviireille näillä alueilla. Kuinka haitallisia nämä vaikutukset ovat, voidaan arvioida perusteellisemman

vasta kevättalvella 2004 suoritettavan kartoituksen
jälkeen. Mikäli reviiri on elinvoimainen, ovat suunnitellun tulevan maankäytön vaikutukset alueelle kuitenkin huomattavasti haitallisemmat kuin radan vaikutukset.
Neljäs luonnon arvokohde on Asolassa, jossa sijaitsee luontotyypiltään arvokas vanhan metsän alue.
Vanha metsä biotooppina on arvokas ja metsän kääpälajistoon kuuluvat vuotikankääpä ja rustikka ovat
vaarantuneita ja silokääpä silmällä pidettävä sekä
kirjokerikääpä harvinainen. Radan rakentamisen
vaikutukset vanhan metsän alueeseen ja sen lajistoon ovat haitallisia ja rakentamistoimenpiteet tulisikin rajata mahdollisimman suppealle alueelle.

Estevaikutus
Radan on ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa todettu olevan selkeä este sekä ihmisten että
eläinten liikkumiselle. Suunnitelmassa on esitetty
kuitenkin useita radan ali ja yli kulkevia yhteyksiä
vähentämään haitallista estevaikutusta.
Yleissuunnitelmassa on lisätty yksi yhteys radan alitse Ilolassa estevaikutuksen vähentämiseksi.

Rata ylittää Kehä III:n pitkällä sillalla, joka on maisemallisesti parempi ratkaisu kuin kaksi lyhyttä siltaa.
Radan ja myös tulevan maankäytön maisemaan
sovittaminen on luontevampaa vältyttäessä kömpelöiltä pengerrakenteilta.
Radan tasausta on Vantaanjokilaakson ylittävällä
peltoalueella muutettu matalammalle, joka on myönteinen toimenpide etelään avautuvalle maisemakuvalle.
Vantaanjoen ylityskohtaan on ratasillaksi valittu lyhyempi vaihtoehto, jonka maisemavaikutus pitkään
siltaan verrattaessa on vähäinen. Toisaalta Vantaanjoen myötäinen ekologinen käytävä jää kapeammaksi, jolla voi olla vähäistä haitallista vaikutusta
eläimistölle ja kasvillisuudelle.

Luontovaikutukset
Luontoselvityksiä on yleissuunnitelman aikana tehty lisää ja luontoon kohdistuvia arviointeja on tarkennettu. Luontoselvityksissä on ilmennyt, että suunni-
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6 RAKENTAMINEN
6.1 Yleistä
Massojen käyttö ja läjitys
Massojen käytössä on lähdetty siitä, että kaikki rakenteisiin tarvittavat massat saadaan rataleikkauksista. Kaikki penkereet tehdään rataleikkauksista
saatavilla rakenteisiin kelpaavilla maamassoilla.
Radan alusrakenteet murskataan rataleikkauksista
saatavasta kalliolouheesta. Louhittavan kiviaineksen
soveltuvuus radan rakenteisiin tulee selvittää jatkosuunnittelussa
Koko hanke on sekä maamassoiltaan että kalliomassoiltaan massaylijäämäinen. Maamassojen ylijäämä
on radan länsiosalla osuudella Vantaankoski- tunnelin läntinen suuaukko yhteensä noin 210 000 m³ktr
ja tunnelin itäpään ja pääradan välillä noin 80 000
m³ktr. Näille ylijäämämassoille Vantaan kaupunki
selvittää läjitys- ja jatkokäyttömahdollisuuksia.
Kalliomassojen osalla hanke on voimakkaasti ylijäämäinen. Avorataosuudella massaylijäämä on tunnelin länsipäässä noin 50 000 m³ktr ja tunnelin itäpuolella noin 47 000 m³ktr. Kaikki tunneliosuudelta saatava louhe, yhteensä noin 900 000 m³ktr on ylijäämäistä. Nämä kalliomassat on suunniteltu siirrettäväksi länsipäässä Viinikkalaan nykyisinkin murskauskäytössä olevalle kalliomurskausalueelle ja itäpäässään Ruskeasantaan avattavalle uudelle murskausasemalle. Massojen hyötykäyttöä selvitetään
tarkemmin jatkosuunnitteluvaiheissa.

Luvat ja rajoitukset
Kiitotie 3:n jatkeen kohdalle tulevan ratatunnelin läntisen suuaukon rakentamista rajoittaa lentoliikenteen
hoito. Ennen tämän alueen rakentamisen aloittamista on laadittava yksityiskohtainen suunnitelma, missä otetaan huomioon lentoliikenteen hoito.

6.2 Rautatietunnelin ja
tunneliasemien rakentaminen
Tunneleiden rakentaminen
Tunnelit rakennetaan asemien yhteydessä olevien
ajotunnelien ja tunnelien suuaukkojen kautta.
Marja-radan kalliotunnelit rakennetaan poraus- räjäytysmenetelmällä, joka sisältää seuraavat toistuvat työvaiheet: tunnelin perän poraus, panostus, räjäytys, tuuletus, kuormaus ja kuljetus.
Tunneleiden suuaukoilla ja esilujituksia tai tiivistysinjektointia vaativilla tunneliosuuksilla louhinta tehdään varovaisesti vaiheittain.
Rautatietunneleiden rakentaminen tapahtuu suuaukkojen ja ajotunneleiden kautta. Ratatunneliosuudelle rakennettavien pystykuilujen louhinnat
tehdään siten, että irrotettava louhe putoaa ratatunneliin ja kuljetetaan pois ajotunneleiden ja suuaukkojen kautta.
Ratatunneleihin liittyvät asemat, tekniset tilat, yhdyskäytävät ja kuilut louhitaan ratatunnelien louhinnan
yhteydessä. Tunnelia ympäröivä kallio lujitetaan välittömästi louhinnan jälkeen ja injektoinnit tehdään
pääsääntöisesti esi-injektointina. Kallion rikkonaisuus- ja ruhjealueilla tehdään tarvittaessa ennakkolujituksia ja välittömästi louhinnan jälkeen tehtäviä työnaikaisia lujituksia.
Tunneleiden louhinta suoritetaan ympäristön vaatimukset ja olosuhteet huomioiden siten, ettei räjäytyksistä aiheudu haittaa rakenteille tai laitteille. Tunnelin lähellä olevat rakennukset ja kohteet tarkastetaan katselmuksin ennen louhintaa. Louhinnan ja
tunnelin rakentamisen vaikutuksia ympäristössä
seurataan koko työn ajan.
Louhintatyö etenee hyvälaatuisessa kalliossa normaalisti noin 30 40 metriä viikossa. Huonolaa-
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tuisessa kalliossa tai alueilla, joilla tarvitaan tiivistystä
tai erityisrakenteita, louhintatyön eteneminen on selvästi hitaampaa.

vaikuta tunnelijärjestelmän vaikutusalueen pohjavesitasapainoon. Injektioaineina käytetään terveydelle ja ympäristölle vaarattomia aineita.

Haitalliset vaikutukset ja muutokset rautatietunnelin
lähialueen pohjaveteen, maa- ja kallioperään sekä
ympäristöön estetään jatkuvan seurannan perusteella, kalliorakennustöiden ohjauksella ja tarvittavilla
tiivistystoimenpiteillä.

Kalliorakentamisen ympäristövaikutuksia tarkkaillaan erilaisilla järjestelmillä. Kalliorakennustöiden
aikana mitataan räjäytystärinää ja vuotovesivirtaamaa sekä havainnoidaan pohjavesi- ja painumatarkkailujärjestelmiä.

Tunneleiden verhousrakenteet, teknisten järjestelmien asennukset ja rakennustekniset työt tehdään
erillisenä työvaiheena kalliorakennustöiden valmistuttua.

Alueilla, joissa kallion laatu on huono ja/tai kalliokaton paksuus pieni, on varauduttu kalliotunnelin
vahvistamiseen erityismenetelmin.

Radan päällysrakenne asennetaan ratatunneleihin
verhousrakenteiden ja pohjan valmistuttua.

Asemien rakentaminen
Kaikkien asemien yhteyteen rakennetaan ajotunnelit,
jotka toimivat sekä rakentamisen aikaisina yhteyksinä että käytön aikaisina huolto- ja pelastusteinä.
Viinikkalan ja Ruskeasannan asemat ovat välikäytävillä yhdistettyjä n. 10 metrin levyisiä halleja ja
Aviapoliksen ja Lentoterminaalin asemat ovat n. 32
metrin levyisiä suurhalleja.

Kalliorakennustyöt
Tunnelijärjestelmän kalliorakennustöiden aloituskohtina toimivat ratatunneleiden ja ajotunneleiden
suuaukot, joiden kautta massojen ajo tapahtuu. Kuilujen yläpäiden maarakennustyöt (kaivannot) tehdään kohdekohtaisesti maan pinnalta käsin ja kuilut
louhitaan tunnelijärjestelmän kautta alhaalta ylöspäin
valmiisiin kaivantoihin. Maan pinnalle näkyvä toiminta rajoittuu näihin työpisteisiin ja niihin johtaviin yleisiin ja työmaateihin sekä katuverkostoon.
Louhintatyö tehdään asutuskeskuslouhintaan soveltuvin tarkkuuslouhintamenetelmin, jolloin ympäristövauriot voidaan estää ja kalliorakenteet säilyvät
ehjinä.
Kalliotilat tiivistetään pääasiassa esi-injektoinnilla
niin tiiviiksi, että vuotovesivirtaama pysyy viranomaisten kanssa sovittavissa rajoissa, ja että virtaama ei
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Rataosuudella Viinikkala- Lentoterminaali on tehtyjen tutkimusten mukaan yksi merkittävämpi syvänne
välittömästi Pakkalantien länsipuolella. Tällä osuudella tunneli lujitetaan erikoisrakentein. Rakentamisvaiheessa kallion laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja
vahvistukset mitoitetaan lopullisesti työvaiheessa
kallio-olosuhteiden mukaisesti. Kustannuksissa on
varauduttu mahdolliseen pohjaveden paineelle mitoitettuun teräsbetoniseen holvirakenteeseen. Kustannusarviota laadittaessa on varauduttu kallion pinnan
asemassa noin 2-3 m sijaintitarkkuuteen.

Rautatietunnelin läntinen suuaukko
Läntinen suuaukko sijaitsee Helsinki-Vantaan lentoaseman 3. kiitotien jatkeella. Katriinantien ja tunnelin suuaukon väliselle osalla rakennetaan avoleikkaus ja kaukalorakenne.
Kaukalorakenteen ja kalliotunnelin otsan välissä on
betonitunneli, jonka kansi toimii lentoaseman huoltoliikenteen siltana.
Kalliotunneleita louhitaan itään päin laskuperänä
kohti Viinikkalan tunneliosuutta noin 550 metrin pituudelta. Tunnelin itäpäähän rakennetaan leveä
teräsbetonisella väliseinällä noin 30 metrin pituinen
jaettu yksöistunneli kunnes kalliopilarin leveys on
vähintään 5 metriä

Viinikkalan tunneliosuus
Viinikkalan ajotunnelin kautta rakennetaan sekä
Viinikkalan asemavarauksen vaatimat tilat että
ratatunnelit.

Tunnelia rakennetaan noin 550 m länteen nousuperänä ja 1250 m itään laskuperänä. Tunnelin louhintaan voidaan tehdä yhtä aikaa neljässä tunneliperässä.
Asemahallit ja niiden yhdystunnelit on louhittava
valmiiksi, koska niiden louhinta liikennöinnin aikana
on hyvin vaikeaa ja kallista. Myös yksi pystykuilu on
rakennettava aseman yhteyteen. Mikäli aseman yhteyteen rakennetaan laituritason yläpuolelta sivulle
lähteviä yhteyksiä, tulisi myös ne rakentaa aseman
louhinnan yhteydessä.
Maanpäälliset liityntärakenteet, muut pystykuilut ja
yhteydet pintaan rakennetaan myöhemmässä vaiheessa Marja-radan jo ollessa käytössä. Tässä vaiheessa rakennetaan myös vinokulut rullaportaita
varten. Vinokuilujen ja pystykuilujen rakentaminen
tapahtuu alhaalta ylöspäin. Tällöin ratatunneli on
erotettava suojarakentein rakentamistyön ajaksi.
Myöhemmin tehtävät ja rakennustyöt ja louheen kuljetus tapahtuu aiemmin rakennetun ajotunnelin kautta.

Aviapolis - aseman tunneliosuus
Aviapoliksen ajotunnelin kautta rakennetaan ajotunnelin pohjoispuolelle Aviapoliksen asema.
Ratatunneleita rakennetaan noin 1250 m etelään
laskuperänä ja 625 m pohjoiseen nousuperänä.
Suuresta 32 metrin jännevälistä johtuen asemahallin
kallion louhinta ja lujitus ovat vaativia. Aviapoliksen
asema rakennetaan vaiheittain aloittaen louhinta ja
lujitus hallin kattoperästä. Asemalta lähtevät välitasot
ja niiden yhteydet maanpinnalle on rakennettava
ennen kuin asema voidaan louhia ratatasoon.

Lentoterminaalin aseman tunneliosuus
Lentoterminaalin ajotunnelin kautta rakennetaan ajotunnelin pohjoispuolelle Lentoterminaalin asema.
Ratatunneleita rakennetaan noin 625 m etelään
laskuperänä ja 1150 m pohjoiseen nousuperänä.
Lentoterminaalin aseman jänneväli on 32 metriä.
Aseman eteläpuolella ajotunneli liittyy aseman eteläpäähän, jossa on kalliopainanne. Ajotunnelin kalliokaton riittävyys ja sijainti on tarkennettava lisätutkimuksin.

Ruskeasannan aseman tunneliosuus
Ruskeasannan ajotunnelin kautta rakennetaan ajotunnelin itäpuolelle Ruskeasannan asema. Ratatunneleita rakennetaan noin 1150 m länteen laskuperänä ja 485 m itään päin nousuperänä.
Ruskeasannan aseman ajotunneli liittyy aseman
länsipäähän. Asemahallit muodostuvat kahdesta
noin 10 metriä leveästä hallista, jotka on yhdistetty
välikäytävillä.
Ruskeasannan asemahallista länteen päin rullaportaita varten rakennettava vinokuilu on louhittava
valmiiksi asemahallin louhintatöiden yhteydessä.
Vinokuilun yläpuoliset tunnelitilat voidaan rakentaa
myöhemmin aseman ollessa käytössä. Vinokuilu
rakennetaan alhaalta ylöspäin asemahallin kautta,
mikä on käytännössä mahdotonta aseman ollessa
käytössä.

radan ulkopuolella valmiiksi niiltä osin kuin ne voidaan toteuttaa ennen raidesiirtoja. Päärataan liittyvät vaihteet perustetaan paalulaatalle. Töiden vaiheistuksesta ja työnaikaisesta liikenteen järjestelystä
tulee laatia yksityiskohtainen suunnitelma ennen
rakentamisen aloittamista.

6.4 Rakennusaikaiset vaikutukset ja
haittojen torjunta
Rakentamisen haitat ja niiden torjunta
Louhintatyöstä aiheutuvat välittömät haitat pyritään
minimoimaan louhintatyön aikana. Näitä haittoja
ovat:
-

työnaikainen liikenne

-

melu ja pöly

-

tärinä

-

räjäytyskaasut

-

ilmanpaine

-

kivien sinkoutuminen

Työnaikainen liikenne
Marja-radan rautatietunneleiden ja tunneliasemien
louhinnan massakuljetukset tehdään suuaukkojen
ja rakennettavien ajotunnelien kautta. Pystykuilujen
ja liityntärakenteiden kaivu ja louhinta aiheuttaa vain
vähäisiä massankuljetustarpeita.
Massat kuljetetaan Viinikkalan olemassa oleville läjitys- ja murskausalueille tunnelin läntiseltä suuaukolta, Viinikkalan, Aviapoliksen ja Lentoterminaalin
ajotunneleista. Ruskeasannan ajotunnelista ja tunnelin itäiseltä suuaukolta massat kuljetetaan Ruskeasannan aseman länsipuolelle rakennettavalle pysäköintialueelle jatkokäsittelyä varten.

Kalliopinta laskee aseman itäpäässä ja eteläreunassa. Ohuista kattopaksuuksista johtuen Ruskeasannan asema on toteutettava kahdella erillisellä
yhdyskäytävin yhdistetyllä asemahallilla. Aseman
länsipäähän on kallioresurssien puolesta mahdollista rakentaa suurempiakin yhtenäisiä tiloja. Kallion laatua ei ole kuitenkaan tutkittu alueella.

Rautatietunnelin itäinen suuaukko
Itäinen suuaukko sijaitsee Laaksotien risteyksen
kohdalla. Laaksotien itäpuolella sijaitsee noin 300
metrin pituinen kaukalorakenne. Tunnelin suuaukon
yhteyteen rakennetaan noin 110 metrin pituinen
betonitunneli, jonka kansi toimii Laaksotien siltana.
Itäisen suuaukon kautta louhitaan tunnelia noin 485
metrin matkalla länteen laskuperänä.

6.3 Liittyminen päärataan
Marja-rata liittyy pääradan kaupunkiliikenneraiteisiin
(3. ja 4. raide). 4.raide siirretään noin 1 km pituudella itään päin enimmillään noin 40 m. Siirtoalue alkaa Rekolanpuron ratasillan pohjoispuolelta. Myös
3.raidetta on siirrettävä noin 300 m pituudella pääradan ylittävän ratasillan välituen takia (2. ja 3.raiteen
välissä). Marja-radan rata- ja siltatyöt tehdään pää-
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Kuva 29 Tunnelilouheen alustavat murskausalueet ja kuljetusreitit
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Melu

Räjähdyskaasut

Rakentamisaikana melua aiheutuu maankaivusta,
louhintaporauksesta ja räjäytyksistä ulkoalueilla,
massojen kuormauksesta ja kuljetuksesta sekä
rakennusaikaisesta ilmanvaihdosta.

Louhintakohteet sijaitsevat niin kaukana asutuksesta, että räjähdyskaasut eivät aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle.

Melua vaimennetaan erillisillä suojarakenteilla ja tekemällä louheen kuormaus tunnelissa. Rakennusaikaiset ilmanvaihtolaitteet sijoitetaan melusuojattuihin kontteihin tai muihin rakenteisiin.

Pöly
Rakennusaikana pölyä aiheutuu kaivutöistä, porauksesta ulkoalueilla, louhinnasta sekä massojen
kuormauksesta ja kuljetuksesta.
Porauksessa syntyvä pöly otetaan talteen. Louheen
käsittelyssä ja kuljetuksessa syntyvä pölyäminen
estetään vesikastelulla. Tunnelilouhinnassa käytetään porauksessa vesihuuhtelua estämään pölyn
syntymistä ja kulkeutumista tuuletuksen mukana
ulkoalueelle.

Tärinä
Louhinnan aiheuttamat tärinät rajoitetaan sellaisiksi, että työnaikaiset ja pysyvät haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi.
Rakennussuunnittelun yhteydessä suoritettaan yksityiskohtainen tunnelin lähialueen louhinnan riskianalyysi sekä rakennusten ja rakenteiden katselmukset, joiden perusteella määritellään louhinta- ja
rakennustavat. Louhinnan aiheuttamaa tärinää seurataan jatkuvasti räjäytyskohteen lähialueilla. Kaikki
vahingot ja haitat selvitetään töiden jälkeen tapahtuvissa katselmuksissa ja rakentamisen aiheuttamat
vahingot korjataan tai korvataan.
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Ilmanpaine ja kivien sinkoutuminen
Pääosa louhintatöistä tehdään tunneleissa. Ilmanpaineen ja kivien sinkoutumisen riskit kohdistuvat
vain avolouhintoihin.
Vahinkovaara estetään suojarakentein ja peittämällä
räjäytyskohteet määräysten mukaisesti. Ratatunneleiden ja ajotunneleiden suuaukoilla käytetään
suojaseiniä ja peitteitä tunnelien louhintojen alkuvaiheessa. Ajotunneleiden suuaukot on sijoitettu siten,
että haitat asutukselle ja ympäristölle ovat mahdollisimman vähäiset.

Rakentamisen ajoittuminen
Tunneleiden ja asemien kalliorakennustyöt on tarkoituksenmukaista tehdä kaksivuorotyönä. Tarkat
työajat räjäytysten ja massojen kuljetusten osalta
tullaan määrittelemään rakennustöitä koskevissa
paikallisten ympäristöviranomaisten työluvissa. Kaupunkialueilla noudatetut työajat ovat maanalaisissa
kalliorakennustöissä olleet yleensä klo 06:0022:00.
Asutuksen välittömässä läheisyydessä on em. työaikoihin sisältynyt rajoituksia porauksen, räjäytyksen
ja kuormauksen suoritusajankohtiin.

Päijänne-tunnelin riskit ja niiden
välttäminen
Päijänne-tunneli on paineellinen raakavesitunneli,
joka johtaa Päijänteen vettä Päijänteen Asikkalasta
Helsingin Pitkäkoskelle ja Silvolaan. Päijänne-tunnelin eteläosassa veden käytönaikainen painetaso
on normaaliolosuhteissa noin +42,0. Marja-radan
risteämisalueelle kairatut reiät toimivat kalliopohjaveden mittauspisteinä. Lokakuussa 2003 tehdyissä mittauksissa pohjavedenpinta reiissä vaihtelee
tasovälillä +42,2-+43,2.
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Normaaliolosuhteissa veden virtaussuunta on tunnelista Marja-radan tunneliin päin. Poikkeusolosuhteissa, mikäli Päijänne-tunneli on tilapäisesti tyhjennettynä esimerkiksi korjaustoimenpiteiden takia,
veden virtaussuunta voi olla Päijänne-tunneliin päin.
Ratatunneleiden tason ollessa Päijänne-tunnelin
painetason alapuolella on mahdollista, että vesi purkautuu Päijänne-tunnelista avoimia rakoja pitkin
rautatietunneliin. Virtaava vesi voi aiheuttaa kalliossa olevien rakotäytteiden huuhtoutumista, avata
uusia virtausyhteyksiä ja edelleen aiheuttaa muutoksia kalliorakenteessa, mikä on huomioitava injektointi- ja lujitussuunnittelussa.
Päijänne-tunnelin risteysalueella on varauduttava
sekä louhintatyön- että käytönaikaisiin riskeihin esiinjektoinnin, lisälujitusten ja varovaisen louhinnan
avulla. Marja-radan tunneleiden pohjan kuopat on
tasattava siten, ettei pohjalle voi kertyä tunneliin
mahdollisesti päässeitä haitallisia päästöjä, jotka
voivat kulkea Päijänne-tunneliin.
Louhintaräjäytykset Päijänne-tunnelin läheisyydessä tulee suunnitella ja tehdä siten, ettei louhintaräjäytyksistä aiheutuva tärinä aiheuta Päijännetunnelin käyttöä ja pysyvyyttä vaarantavia vaurioita.
Louhintatyön aikana on ratatunneleiden injektointityö
tehtävä siten, että injektointiainetta ei kulkeudu
Päijänne-tunneliin.
Työkoneiden päästöjen ja erilaisten kemikaalien
pääseminen Päijänne-tunneliin on estettävä mahdollisimman tehokkaasti.

6.5 Vaiheittain rakentaminen
Suunnittelussa on varauduttu myös radan käyttöön
ottoon vaiheittain. Osuus Vantaankoski-Kivistö voidaan rakentaa ja ottaa käyttöön niin, että Kivistö toimii pääteasemana. Lapinkylän asemaan on varauduttu suunnittelussa. Asema voidaan toteuttaa sivulaituriasemana rataliikenteen jo käynnistyttyä.
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Lentoterminaalin tai Aviapoliksen asemat voivat toimia pääteasemana pääradan suunnasta suuntautuvalle liikenteelle.
Viinikkalan ja Ruskeasannan asemien vaiheittainen
rakentaminen on käsitelty asemien rakentamisen
yhteydessä.

7 RAKENTAMISKUSTANNUKSET

Hankkeen suurimmat kustannuserät ovat avoratalinja, ratatunneli ja tunneliasemat. Hankkeen suurimmat kustannusriskit sisältyvät ratatunnelin ja tun-

70 093 000

Pohja- ja alusrakenteet

15 044 000

Radan päällysrakenne

5 785 000

Euroa

Vantaankoski - Kivistö

14+785 - 18+800

64 404 000

Radan sähköistys

5 052 000

Kivistö - Aviapolis (länsi)

18+800 - 24+800

63 177 000

Radan ohjaus- ja turvalaitteet

2 881 000

Aviapolis (länsi) - Päärata

24+800 - 32+900

169 046 000

14+785 - 32+900

296 627 000

YHTEENSÄ

Sillat, betonirakenteet ja muu rak.tekn.

Ympäristö-ja vihertyöt
Rautatietunneli suuaukkoineen
Pohja- ja alusrakenteet
Kalliorakentaminen
Radan päällysrakenne

Taulukko 7 Rakennuskustannusten yhteenveto

Betonirakenteet ja muu rak.tekn.

100
90
80
70

724 000
72 870 000
2 906 000
29 485 000
5 064 000
22 544 000
2 997 000

Radan ohjaus- ja turvalaitteet

2 618 000

Muut tekn. järjestelmät (LVIS)

7 256 000

ASEMAT
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40 606 000

Radan sähköistys

Liikennejärjestelyt (tiet, kadut ja raitit)

60

6 486 000

106 087 000

40

Pinta-asemat

15 247 000

30

Tunneliasemat

77 172 000

20

Liikennejärjestelyt (tiet, kadut ja liityntäpysäköinti)

13 669 000

10
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Arvaamattomat
kustannukset

Hankkeen arvioidut kustannukset ovat noin 297 milj.
euroa. Alustavasta yleissuunnitteluvaiheesta kustannusarvio on noussut noin 7%. Noususta valtaosa
(noin 5%) selittyy yleisen kustannustason nousulla.

149 449 000

km

Rakennuttajan
kustannukset

7.2 Rakennuskustannukset

Väli

Lunastukset ja
korvaukset

Rakennuskustannukset on laskettu lokakuun 2003
kustannustasossa. Rakennuskustannuksiin sisältyvät myös lunastus- ja korvauskustannukset, rakennuttajan yhteiskustannukset (suunnittelu, rakennuttaminen) sekä varaus arvaamattomille kustannuksille. Kaikki tässä raportissa esitetyt rakennuskustannukset on esitetty ilman arvonlisäveroa.

Taulukko 6 Kustannukset rakennusväleittäin

Liikennejärjestelyt
(tiet ym.)

Rakentamiskustannusten erittelyn pohjana on käytetty RHK:n rakennusosanimikkeistöä.

Euroa (alv 0%)
Avorata

Asemat

Kustannusarvioita varten hanke jaettiin 11:een lohkoon. Lohkot jaettiin edelleen yhteensä 96:een
hankeosaan, joiden toteuttamisesta ja laatutasosta
voidaan päättää itsenäisesti. Jokaisesta hankeosasta on laadittu oma kustannusarvionsa.

Taulukko 8 Kustannuserittely
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Rautatietunneli ja
ja suuaukot

Kustannusarviointia varten tehtiin hankkeen alustava massataloustarkastelu. Se osoitti, että hanke on
massoiltaan selvästi ylijäämäinen. Ylimääräistä tunnelilouhetta syntyy n. 900 000 m³ktr. Kustannusarviossa louhe on oletettu myytävän kuljetushinnalla.

Hankkeen suunnitellun toteuttamisajankohdan suhdannetilanteella saattaa olla huomattavat vaikutukset rakennuskustannuksiin. Tämä koskee varsinkin
hankkeeseen sisältyviä kallio- ja talonrakennustöitä.

Avorata

Hankkeen rakennuskustannukset on laskettu Rapal
Oy:ssa kehitetyllä panospohjaisella standardikustannusarviomenetelmällä niiltä osin kun rakennusosien määrät oli mahdollista mitata suunnitelmista.
Muuten kustannukset on arvioitu kokemusperäiseen
toteutumatietoon perustuen suunnitteluryhmän yhteistyönä.

neliasemien rakentamiseen. Näiden kustannussuunnitteluun ja -ohjaukseen tulee jatkosuunnittelussa kiinnittää erityistä huomiota.

milj. euroa

7.1 Kustannuslaskennan perusteet
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LUNASTUKSET JA KORVAUKSET
RAKENNUTTAJAN KUSTANNUKSET
ARVAAMATTOMAT KUSTANNUKSET
YHTEENSÄ

2 907 000
29 372 000
8 812 000
296 627 000
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8 JATKOTOIMENPITEET
8.1 Miten hankkeen valmistelu jatkuu

8.3 Lupa- ja lunastusmenettely

Marja-radan yleissuunnitelmasta pyydetään lausunnot kunnilta sekä muilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä. Yleissuunnitelma on myös julkisesti nähtävänä, jolloin siitä voi esittää mielipiteitä.

Radan rakentaminen edellyttää toteutuspäätöksen
lisäksi valtioneuvoston lunastus- ja ennakkohaltuunottopäätöstä. Lisäksi tunnelin ja Vantaanjoen ratasillan rakentamista varten tarvitaan vesioikeudelliset
luvat Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta. Myös
Kylmäojan järjestelyille on syytä hakea ympäristölupaviraston lupa.

Lausuntojen ja saadun palautteen perusteella arvioidaan tarpeet mahdollisille lisäselvityksille ja yleissuunnitelman tarkistamiselle. Kaavoituksen tarkentuminen radan ja erityisesti asemien ympäristössä
saattaa osaltaan vaikuttaa yleissuunnitelman tarkistustarpeeseen.
Rakentamisen valmistelusta ja yksityiskohtaisen
suunnittelun aloituksesta päätetään, kun kustannusjaosta on sovittu sekä valtion ja Vantaan kaupungin
päätökset hankkeen toteuttamisesta on tehty.

8.2 Kaavoituksen muutostarpeet
Radan vaatimat rautatieliikennealueen rajat on esitetty suunnitelmakartoissa. Vahvistettujen asemakaavojen muutostarpeet keskittyvät radan itäosaan:
-

Tunnelin itäisen suuaukon pohjoissivu kmv 29+
650  30+100

-

Koivukylän alue pääradan liittymisalueella kmv
31+800  32+650

Tunneliosuudella syntyy asemakaavojen muutostarpeita käyttöoikeuden rajoitusten takia kmv 21+
950  22+100 ja kmv 23+300  24+950.
Radan länsiosalla ei ole esitetyllä rautatieliikennealueella vahvistettuja asemakaavoja.
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Tunnelin rakentamiseen liittyvät työnaikaiset luvat
hakee urakoitsija Vantaan ympäristöviranomaiselta.
Lunastusmenettelyssä Ratahallintokeskus saa oikeuden rakentamista varten tarvittavien alueiden
haltuunottoon ja oikeuden rakentaa rata siihen liittyvine alueineen, laitteineen, pelastus- ja huoltoteineen, ilmanvaihtokanavineen ja -rakenteineen sekä
läjitysalueineen. Tarvittavat alueet lunastetaan omistusoikeuksin valtiolle. Tunnelialue lunastetaan pysyvin käyttöoikeuksin valtion hallintaan sekä läjitysalueet käyttöoikeuksin rakennustöiden ajaksi.
Ennen valtioneuvoston lunastuslupapäätöstä kuullaan asianosaisia ja asianosaisilla on mahdollisuus
antaa valtioneuvostolle osoitetut vastineensa asiassa. Vantaan kaupungilta, Uudenmaan liitolta ja Uudenmaan ympäristökeskukselta pyydetään valtioneuvostolle osoitetut lausunnot asiassa.
Valtioneuvoston lunastuslupa- ja ennakkohaltuunottolupapäätöksen jälkeen Helsingin maanmittaustoimiston toimitusinsinöörin johdolla lunastustoimikunta ennakkohaltuunottokatselmuksessa päättää
maksettavista ennakkokorvauksista, rakentamisen
johdosta muutettavista tie-, katu- ja yksityistie- yms.
järjestelyistä sekä niiden tekotavasta ja ajasta. Ra-
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dan rakentaminen voi alkaa ennakkokorvausten
maksun jälkeen.
Radan valmistuttua lunastustoimitus jatkuu lunastuskorvausten määrittelyä varten. Lunastustoimikunta
päättää kaikista asianosaisten ja muiden tahojen
vaatimista korvauksista lunastuslain mukaisesti
lunastuspäätöksessä.

8.4 Toimenpiteitä ennen rakentamista
Ennen Marja-radan rakentamista tehdään mm. seuraavia radan rakentamisen vaatimia lisäselvityksiä:
-

pohjaveden pinnan ja kaivojen seurantamittauksia

-

Lentoaseman vedenottamolla ja Laaksotien kohdilla koepumppaus pohjaveden pinnan korkeusaseman ympäristövaikutusten selvittämiseksi

-

-

Päijänne-tunnelin ennakkolujitukset Marja-radan
risteyskohdalla mikäli Päijänne-tunnelissa tehdään korjaustöitä ennen Marja-radan rakentamista
kallion pintatietojen ja kallion laadun selvittäminen lisätutkimuksin ratatietunnelin ohuimpien
kalliokattojen ja kallion heikkousvyöhykkeiden
kohdilla sekä ajotunneleiden alueella.

-

arkeologiset selvitykset Vantaanjokilaaksossa

-

suositukset louhintarajoituksista rautatietunnelin
vaikutusalueella

Kesällä 2003 tehdyissä luontoselvityksissä eläimistöltään merkittävät kohteet, joita ei ajankohdan vuoksi voitu perusteellisesti kartoittaa, käydään uudelleen kartoittamassa kevään 2004 aikana. Tällöin liito-oravan mahdolliset elinpiirit voidaan tarkemmin
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rajata ja radan sekä suunnitellun maankäytön vaikutukset niiden elinvoimaisuuteen voidaan yksityiskohtaisemmin arvioida.
Seuraavassa suunnitteluvaiheessa hankkeesta tehdään tarkempi riskianalyysi, jossa selvitetään sekä
radan rakentamisen että käytön aikaiset riskit. Vaikutukset ja riskit Päijänne-tunneliin ja Ruskeasannan
pohjavesialueeseen ovat osana selvitystä. Rakennussuunnittelun yhteydessä suoritetaan yksityiskohtainen tunnelin lähialueen louhinnan riskianalyysi
sekä rakennusten ja rakenteiden katselmukset, joiden perusteella määritellään louhinta- ja rakennustavat.
Hankkeen vaatimista lukuisista muista tehtävistä
mainittakoon:
-

Marja-Vantaan osayleiskaavatyön jatkaminen
erityisesti Kivistön keskustan paikan varmistamiseksi

-

Hämeenlinnanväylän kytkentä Kivistöön ja siihen
liittyvät Marja-radan liityntäliikenteen järjestelyt

-

asemanseutujen ja rataympäristön yleis- ja detaljikaavoitus sekä kunnallistekniikan yleissuunnittelu

-

sopimukset asema-alueiden käytöstä ja rakentamistavoista

-

Marja-radan ja asemien rahoitusselvitykset ja sopimukset.
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