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Asukastilaisuus Vantaan ratikan rakennussuunnitelmista

Paikka ja aika: Tikso-Tila, Unikkotie 7 ja Teams-kokous 31.3.2021 klo 17–19

Paikalla: Henry Westlin, kaupungininsinööri; Elina Suonranta, hankejohtaja
Teams: Pia Tasanko-Lavikainen, vuorovaikutusasiantuntija; Hannakaisa Markkanen, tiedottaja;
Heta Nordström, johdon assistentti; Olli Salo, osastopäällikkö, Afry Oy; Noin 20 asukasta ja
edustajaa Piccadillyn, Paddingtonin, Piletin ja Tikkurilanaukion asunto-osakeyhtiöistä

Keskustelun yhteenveto

Kaupungin edustajat esittelivät tilaisuudessa ratikan suunnittelun tilannekatsausta,
kaupunginhallituksen vuonna 2019 tekemää Tikkurilan tunnelivaihtoehtojen päätöstä,
ratikkatunnelin rakennettavuutta ja rakentamisen aikaisia vaikutuksia esim. pysäköintijärjestelyitä.

Ratikkatunnelin rakentaminen Ratakujan kautta on rakennettavuusselvitysten mukaan teknisesti
mahdollinen. Ratakujan neljän asunto-osakeyhtiön asukkaiden pysäköinti tunnelin rakennustöiden
aikana pystytään järjestämään lähes normaalisti Tikkuparkin ja Ratakujan pysäköintilaitoksissa.
Tikkuparkkiin on mahdollista järjestää sisäänajo tulevan toimitalohankkeen Kielotie 13:n
pysäköintikellarin kautta ja Ratakujan pysäköintilaitokseen on mahdollista rakentaa väliaikainen
ramppiyhteys Ratatien puolelta. Rakennustöiden aikainen kulku asuinrakennuksiin pystytään
järjestämään, samoin pelastusreitit. Melu- ja pölyhaittoja pyritään minimoimaan työajan,
työmenetelmien ja työmaan järjestelyillä.

Asukkaat esittelivät tilaisuudessa kolmen asunto-osakeyhtiön (Piccadilly, Paddington ja Piletti)
yhteisen kannanoton, jossa vastustetaan Ratakujan linjausta esimerkiksi hankkeen kustannusten ja
rakentamisen aikaisten haittojen (pysäköinti, taloihin sisään kulku, melu) vuoksi. Linjaus tulisi
asukkaiden mielestä toteuttaa jotain muuta reittiä. Tikkurilanaukion asunto-osakeyhtiön osalta
huolena nostettiin samoin hankkeen kustannukset. Pysäköinnin osalta asuntoyhtiön huoli poistuu,
mikäli väliaikainen järjestely onnistuu. Keskustelussa nousi esiin kysymyksiä ja kommentteja ratikan
kustannuksiin, linjausvaihtoehtoihin, rakentamisen aikaisiin haittoihin ja korvausvastuisiin.

Tilaisuuden jatkotoimenpiteet

Kaupunki lähettää asukkaille lisätietoa vaihtoehtoisten linjausten kustannuksista niiden
valmistuttua. Lisäksi asukkaille toimitetaan muistion ohessa illan esitys ja vastaukset auki jääneisiin
kysymyksiin sähköpostitse. Vuoropuhelua asukkaiden kanssa jatketaan ja viimeistään keväällä 2022
järjestetään asukastilaisuus hankkeen suunnittelutyön etenemisestä.
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Vantaan ratikan asukastilaisuudessa 31.3.2021 vastamatta jääneet 
kysymykset 
 
Onko selvitetty vaihtoehto rakentaa ratikka kulkemaan Asematien kautta? 
Ratikan reitille Tikkurilassa on muutamien viime vuosien aikana tutkittu hyvin monia erilaisia 
vaihtoehtoja. Parhaalta näytti jossain vaiheessa Unikkotiellä tunnelista ylös nouseva vaihtoehto, 
mutta se todettiin lopulta teknisesti mahdottomaksi. Asematielle tunnelia yritettiin myös sekä 
nykyisen kävelyalikulun paikalle että sen viereen. Kumpaakaan vaihtoehtoa ei saatu toimimaan. 
Lisäksi reittejä on tutkittu esimerkiksi Tikkurilantielle (liian kaukana keskustasta) sekä Kielotieltä 
koukkaamaan Asematien kautta lähemmäs asemaa (liian tiukat kaarteet, ratikka ei mahdu 
kääntymään). Jokainen vaihtoehto on yksi kerrallaan hylätty mahdottomana. 
 
Vertailuissa tehdään aina päätöksiä parametrien painotuksista. Millaisia kriteereitä tehdyssä 
arviossa on painotettu? 
Vertailua ei ole tehty niin, että erilaisia asioita olisi erilaisten parametrien avulla laskettu yhteen. 
Reittivaihtoehtoja on verrattu aina yksittäisten ominaisuuksien perusteella. Teknisesti mahdollisille 
reittivaihtoehdoille on laskettu kustannusarviot, joita on verrattu keskenään. Tämän lisäksi on 
arvioitu reittivaihtoehdon matkustajamääriä ympäri maailman käytössä olevalla liikenne-
ennusteohjelmistolla (EMME), ja verrattu näitä keskenään. Samalla ohjelmistolla on arvioitu myös 
vaihtajien määriä eri vaihtoehdoissa. Lisäksi on vertailtu esimerkiksi asukkaiden, työpaikkojen ja 
palveluiden määriä eri reittivaihtoehtojen pysäkkien läheisyydessä sekä nyt että tulevaisuudessa ja 
reittivaihtoehtojen vaikutusta muuhun liikenteeseen ja maisemaan.  
 
Miten järjestetään Ratakujan parkista esteetön kulkuyhteys Paddingtoniin? 
Rakennuksien uloskäynneille järjestetään esteetön kulkuyhteys osana rakentamisen aikaisia 
työmaajärjestelyjä ja lisäksi huomioidaan myös esteetön pääsy pysäköintipaikoille. 
 
Valkoisenlähteentien reitti pitäisi ottaa uudestaan suunnitteluun, sillä uusi hyvinvointikeskus on 
kaavoitettu Valkoisenlähteentien viereen. 
Hyvinvointikeskusta ei ole vielä kaavoitettu, eikä sen tarkka sijainti Tikkurilassa ole vielä varma. Jos 
keskus sijoittuu Jokiniemenkadun ja pääradan väliin, sinne suunnitellaan hyvät kulkuyhteydet 
Ratakujan vaihtoehdon ratikkapysäkiltä.  
 
Kustannustiedot Ratakujan tunnelilinjauksesta ja vaihtoehdoista 
Päivitettyjä kustannusarvioita lasketaan yhä, ja ne toimitetaan niiden valmistuttua. 


