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JOHDANTO 
Vantaan ratikka on pikaraitiotieyhteys Mellunmäen metroasemalta 
Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen kautta lentoasemalle. Se jatkaa 
Kehäradan tarinaa, jossa laadukkaalla raideyhteydellä parannetaan 
Vantaan paikallista ja kansainvälistä saavutettavuutta, lisätään kestä-
viä liikkumisen muotoja, mahdollistetaan kaupungin kasvaminen kes-
tävästi joukkoliikenteen varrelle sekä luodaan alueellista hyvinvointia 
ja houkuttelevuutta.

Vantaan ratikan yleissuunnitelma valmistui vuonna 2019. Sen pohjalta 
Vantaan kaupunginvaltuusto hyväksyi ratikan jatkosuunnittelun aloit-
tamisen 16.12.2019. Jatkosuunnitteluvaiheessa Vantaan ratikan reitille 
laaditaan sen rakentamisen mahdollistavat katu- ja puistosuunnitel-
mat sekä asemakaavat. Lisäksi laaditaan kaavarunko, joka ohjaa reitin 
varren kaupunkikehitystä pitkällä aikavälillä. 

Jatkosuunnittelu toteutetaan vuosina 2020–2022, jonka jälkeen kau-
punginvaltuusto voi tehdä päätöksen ratikan rakentamisesta noin 
vuonna 2023.

Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) kerromme, miten 
Vantaan ratikan jatkosuunnittelu etenee. Kerromme muun muassa, 
mitkä maankäytön suunnittelutasot ovat työssä mukana ja millaisia 
lähtökohtia niihin liittyy. Esittelemme myös reittialueen suunnittelun 
nykytilannetta sekä vaikutusten arviointia. Lopuksi kerromme, miten 
suunnitteluun voi osallistua ja vaikuttaa sekä millaisin aikatauluin siinä 
edetään. 

Toivotamme kaikki asukkaista kiinteistönomistajiin tervetulleiksi kehittä-
mään Vantaasta Suomen seuraavaa ratikkakaupunkia!
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Sujuva ja korkeatasoinen yhteys

Vantaan ratikka on korkeatasoinen joukkoliikenteen yhteys, joka yhdis-
tää Vantaan alueita tiiviimmin yhteen ja kytkee kaupungin itäisimmät 
ja keskiset osat raideliikenneverkkoon. Sen reitti alkaa Helsingin puo-
lelta, Mellunmäen metroasemalta, josta se etenee Vantaan puolelle 
Länsimäkeen sekä Vaaralan kautta Hakunilaan. 

Hakunilassa reitti kääntyy kohti Tikkurilaa. Tikkurilassa matka jatkuu 
keskustan läpi kohti Viertolaa, Koivuhakaa ja Aviapolista. Aviapoliksessa 
reitti kaartuu Jumbon kauppakeskukselle ja edelleen Aviapoliksen rau-
tatieasemalle. Sieltä reitti etenee vielä Helsinki-Vantaan lentoasemalle, 
joka on Vantaan ratikan läntinen päätepysäkki. 

Ratikan reitin kokonaispituus on 19,3 kilometriä. Siitä noin 500 metriä 
kulkee Helsingin puolella. Reitin varrelle on suunniteltu 25 pysäkkiparia 
noin 800 metrin välein toisistaan. Useilla pysäkeillä on mahdollisuus 
vaihtaa muuhun joukkoliikenteeseen, kuten metroon, juniin, paikallis-
busseihin tai pikavuoroihin. 

Liikennemuodoltaan Vantaan ratikka on pikaraitiotie. Se on tavallista 
kaupunkiraitiotietä tai -bussia ketterämpi, sillä se pysähtelee harvem-
min ja käyttää lähes koko matkan muusta liikenteestä erillisiä kaistoja. 
Keskinopeus pysähdyksineen on 25 km/h, kun esimerkiksi Helsingin 
kaupunkiraitiovaunuilla se on noin 14 km/h ja nivelbusseilla 23 km/h. 
Ajassa se tarkoittaa esimerkiksi Hakunilasta Tikkurilaan alle 10 minuu-
tin matkaa. Vantaan ratikka kulkee tiiveimmillään 5 minuutin välein ja 
harvimmillaan 20 minuutin. Liikennöintiaika on klo 04:30–01:30.

VANTAAN RATIKKA
Matkustusmukavuudeltaan Vantaan ratikka on tasainen ja tilava. 
Yhteen vaunuun mahtuu hyvin 150 matkustajaa, mikä vastaa noin 
kahta telibussia tai kaupunkiraitiovaunua. Vaunua voidaan myös 
pidentää, jolloin mukaan mahtuu yksi bussilastillinen lisää. Tilavuuden 
sekä matalalattiaisuuden ansiosta vaunut ovat myös liikuntarajoittei-
sille ja lastenvaunujen kanssa liikkuville esteettömiä käyttää.

Vuonna 2030 Vantaan ratikalla arvioidaan päivittäin matkustavan noin 
82 000 matkustaja. Vuonna 2050 määrän arvioidaan ylittävän jo 100 
000 matkustajaa. 

Kuva 1. Vantaan ratikan reitti.
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Ratikkakaupungin kehittäminen

Vantaan ratikka ei ole vain liikennettä vaan koko kaupunkiympäristöä 
kehittävä hanke. Kaupungin väestö kasvaa nopeasti ja vuonna 2050 
asukkaita on jo yli 300 000. Uusille asunnoille ja työpaikoille on siis 
suuri tarve. Kaupungin strategian mukaan uudet asunnot ja työpaikat 
tulee suunnitella kestävästi joukkoliikenteen varteen ja olemassa olevan 
kaupunkirakenteen sisään. Ratikkareitin varsi tarjoaa tähän erinomai-
sen alueen. Vantaan uuden yleiskaavan (2020) mukaan alue kasvaa 
noin 37 000 asukkaalla ja 30 000 työpaikalla vuoteen 2050 mennessä.

Laadukkaan ja pysyvän pikaraitiotien rakentaminen tuo esiin reitin 
varren mahdollisuudet uudelle maankäytölle, pitkäaikaisille investoin-
neille, maan arvon nousulle ja olemassa olevan kaupunkirakenteen 
kehittämiselle. Siksi Vantaan ratikan suunnittelun näkökulma on laa-
ja-alainen, pitkäjänteinen ja kestävän kehityksen mukainen. Yhdessä 
uuden yleiskaavan kanssa ratikka tähtää siihen, että Vantaa on kes-
tävä, elinvoimainen ja vetovoimainen kaupunki myös 2050-luvulla ja 
siitä eteenkin päin.

Vantaan ratikka kytkeytyy myös koko pääkaupunkiseudun laajaan 
raideliikenneverkkoon ja kuuluu Helsingin seudun kuntien ja valtion 
väliseen maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimukseen (MAL-so-
pimus). Sopimuksella mahdollistetaan kestävän ja vähähiilisen kau-
punkiseudun kehittäminen vuosien 2020–2031 aikana. MAL-sopimuksen 
pohjalta valtio osallistuu Vantaan ratikan suunnittelukustannuksiin 30 
%:n osuudella. Valtio päättää osallistumisestaan myös rakentamis-
kustannuksiin, kun Vantaan kaupunki on tehnyt investointipäätöksen 
ratikan rakentamisesta. 

Seuraavassa luvussa esittelemme Vantaan ratikan jatkosuunnittelussa 
mukana olevat maankäytön tasot ja niiden roolit.

Kuva 3. Vantaan ratikka on osa Helsingin seudun MAL-sopimusta 2020-
2031.

Kuva 2. L-arkkitehtien havainnekuvia Hakunilasta.
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Vantaan kaupunki suunnittelee alueensa maankäyttöä yleis- ja ase-
makaavojen avulla. Lisäksi tietyille alueille, kuten suuralueiden keskus-
toille, on laadittu vapaaehtoisia kaavarunkoja.

Sekä Vantaan yleiskaava, asemakaavat että kaavarungot noudatta-
vat Uudenmaan maakunnan maakuntakaavaa. Maakuntakaava taas 
noudattaa valtioneuvoston valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.

Vantaan ratikan mahdollistavaa maankäytön suunnittelua tehdään 
reittialueen kaavarungon ja asemakaavojen avulla. Niiden lisäksi laa-
ditaan katu- ja puistosuunnitelmia ratikan tarvitsemaa infrastruktuuria 
varten. 

Ratikan kaavarunko

Vantaan ratikan reittialueelle laaditaan sen kaupunkikehitystä ohjaava 
kaavarunko. Se on yleiskaavaa tarkempi, mutta asemakaavaa ylei-
sempi suunnitelma, jolla:

 • luodaan pitkän aikavälin visio ratikkakaupungista 
 • määritetään tavoitemitoitus suunnittelualueen  
  lisärakentamiselle
 • arvioidaan ratikkakaupungin kehittämisen vaikutukset 
 • aikataulutetaan alueiden kehittäminen pitkällä aikavälillä.

MITÄ SUUNNITELLAAN?
Ratikan kaavarunko kattaa noin 800 metrin säteellä ratikan pysä-
keistä muodostuvan vyöhykkeen. Se yhteensovittaa tämän vyöhykkeen 
maankäyttöön kohdistuvia tavoitteita ja tarkentaa Vantaan uuden 
yleiskaavan (2020) maankäyttösuunnitelmaa. Se myös kokoaa vyö-
hykkeellä jo käynnissä olevia maankäytön suunnitelmia, kuten alueel-
lisia kaavarunkoja, yhteen. Siinä tarkastellaan muun muassa vyöhyk-
keen asuinalueita, palveluverkkoa, elinkeinorakennetta, liikenneverkkoa 
ja viheralueiden rakennetta. 

Kaavarunko tarkentaa useita Vantaan uuden yleiskaavan (2020) tavoit-
teita mainitulla suunnitteluvyöhykkeellään. Niitä ovat muun muassa 
ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, kau-
pungin kasvun ohjaaminen joukkoliikennevyöhykkeille, kestävän liikku-
misen lisääminen, kaupunginosien tunnettavuuden parantaminen sekä 
kaupungin elinvoiman ja houkuttelevuuden vahvistaminen. Tavoitteiden 
toteutumista tullaan mittaamaan sekä tilastollisten että laadullisten 
mittareiden avulla. Mittaaminen tehdään pitkäkestoisesti, sillä ratikan 
tuomat hyödyt ja vaikutukset tulevat esiin vasta pidemmällä aikavälillä.

Kaavarunko toteutetaan oikeusvaikutuksettomana suunnitelmana, 
jonka ensisijainen tavoite on sitouttaa kaupungin eri toimialat toteut-
tamaan ratikkakaupunkia yhteisten periaatteiden mukaisesti. Se laa-
ditaan Vantaan kaupungin yleiskaavayksikössä yhteistyössä ratikan 
suunnitteluun osallistuvien toimialojen kanssa sekä vuorovaikutuksessa 
asukkaiden, maanomistajien sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden 
kanssa. 



8    Vantaan ratikka

Kuva 4. Ratikan kaavarungon suunnitteluvyöhyke.  
(16.11.2020 Yleiskava 2020 kaavakartalla)
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Ratikan asemakaavat

Vantaan ratikan jatkosuunnittelu sisäl-
tää myös asemakaavoitusta.
 
Ratikan asemakaavojen päätarkoituk-
sena on osoittaa riittävä tila ratikan inf-
rastruktuurille ja siihen liittyvälle katu-
ympäristölle. Osin tämä tarkoittaa ole-
massa olevan katualueen leventämistä, 
osin uuden katualueen kaavoittamista ja 
osin muiden välttämättömien kaavamuu-
tosten tekemistä. Niillä alueilla, joilla ase-
makaavaa ei vielä ole, laaditaan uudet 
asemakaavat.

Ratikan reitin varrella tehdään myös 
laajempia, ratikan varren kaupunkikehit-
tämiseen liittyviä asemakaavoja yhteis-
työssä maanomistajien kanssa. Näiden 
yhteydessä voidaan tehdä maankäyt-
tösopimuksia. 

Asemakaavojen tarve ja rajaukset selviä-
vät ratikan katu- ja puistosuunnittelun 
edetessä ja ratikan vaatimien tilavaraus-
ten selvitessä. Rajauksista ja kaavatyön 
aikatauluista luodaan päivittyvä kartta, 
joka lisätään Vantaan ratikan verkkosi-
vuille.

Kuva 5. Ratikan asemakaavojen tarkastelualueen 
päivittyvä rajaus (tilanne 23.11.2020).
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Ratikan katu- ja puistosuunnitelmat

Vantaan ratikalle laaditaan myös sen rakentamisen mahdollistavat 
katusuunnitelmat. Ne koskevat katuja, joita ratikan raiteet käyttävät. 
Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2019 valmistunut ratikan yleis-
suunnitelma, jonka suunnitteluratkaisuja tullaan tarkentamaan ja nii-
hin tehdään tarvittavia muutoksia. Samassa yhteydessä suunnitel-
laan uudet järjestelyt ratikkakatuihin liittyville kaduille. Puistojen osalta 
suunnitteluun kuuluvat ne osuudet, joihin ratikan suunnittelu ja uudet 
liikennejärjestelyt aiheuttavat muutoksia. 

Vantaan ratikka tuo uudistuksia käyttämiensä katujen liikennejärjes-
telyihin. Samalla niiden jalankulun sekä pyöräilyn olosuhteita paran-
netaan koko suunnitteluosuudella. Muutoksia on tulossa myös jalan-
kulun ja pyöräilyn siltoihin: osaa muokataan, osa poistetaan ja korva-
taan suojateillä tai reittimuutoksilla ja osa suunnitellaan korvattavaksi 
uusilla silloilla. Lisäksi katujen johtosiirrot suunnitellaan yhteistyössä 

niiden omistajien kanssa. Samalla suunnitellaan katujen valaistus. Rei-
tin viihtyisyydestä huolehditaan muun muassa suunnittelemalla istu-
tuksia sekä reitille että pysäkkiympäristöihin.

Ratikkakadut ovat pääosin olemassa olevia katuja, joihin suunnitellaan 
muutoksia. Myös täysin uusia katuyhteyksiä suunnitellaan, kuten Rivi-
eranraitio Vaaralassa, Muuranraitio Veromiehessä sekä Tikkurilanraitio 
Tikkurilassa. Tikkurilanraitio on osittain maanalainen katuyhteys ja se 
kulkee Tikkurilan rautatieaseman ja keskusta-alueen alitse. Tikkurilan-
raitio on ensisijainen ratikan reitin linjausvaihtoehto Tikkurilassa, mutta 
sen varalla on myös Lummetien linjausvaihtoehto.  

Varsinaisten ratikkakatujen lisäksi Vartiotien kulkuyhteyksiin tehdään 
muutos Länsimäessä ja Hakunilassa Lahdentien linjausta tarkistetaan 
Kyytitien kohdalla. 

Kuva 6. 
Havainnekuvia.
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Ratikan kaavarungon ja asemakaavojen valmistelijat kollegoineen laa-
tivat suunnitelmistaan kaavoituksen edellyttämät selvitykset ja arvioin-
nit niiden erilaisista vaikutuksista.

Ratikan kaavarungon vaikutusten arviointi pitää sisällään laajemman 
kaupunkikehityksen vaikutusten arvioinnit. Ratikan asemakaavoissa 
vaikutuksia arvioidaan paikallisesti kaavan sisällön vaatimalla laajuu-
della. Tarvittava vaikutusten arviointi laajuuksineen arvioidaan kussa-
kin kaavahankkeessa erikseen työn edetessä.

Arvioinnit ohjaavat itse kaavaratkaisujen suunnittelua. Niiden tulokset 
olennaisista vaikutuksista sekä tiedot teetetyistä selvityksistä kirjataan 
kaavaselostuksiin. 

MITEN SUUNNITELMIEN VAIKUTUKSIA 
SELVITETÄÄN JA ARVIOIDAAN? 

Arviointia voidaan tehdä olennaisista vaikutuksista,    
esimerkiksi: 

 • ihmisen elinoloihin ja ympäristöön 
 • maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 
 • kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon monimuotoisuuteen ja 
  luonnonvaroihin 
 • alue- ja yhdyskuntarakenteeseen, 
 • yhdyskunta- ja energiatalouteen ja 
 • liikenteeseen
 • kaupunkikuvaan ja maisemaan 
 • kulttuuriperintöön ja rakennettuun ympäristöön
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Vantaan kaupungin tavoitteena on, että kaikki Vantaan ratikasta kiin-
nostuneet saavat tietoa sen suunnittelusta ja voivat osallistua siihen. 
Jatkosuunnitteluvaiheelle laaditaan oma viestintä- ja vuorovaikutus-
suunnitelma, jota tarkennetaan suunnittelun edetessä. 

Ratikan kaavatöiden osallisia ovat kaikki, jotka katsovat olevansa osal-
lisia. Toisin sanoen kaikki, joiden oloihin kaavoitus voi vaikuttaa, ovat 
kaavoituksessa osallisia. 

Ratikan kaavarungon ja asemakaavoituksen vireille tulosta sekä katu- ja 
puistosuunnittelun aloittamisesta tiedotetaan tällä osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmalla kirjeitse ratikan asemakaavojen tarkastelualueen 
sisäpuolella, kokonaan tai osittain, olevien kiinteistöjen maa-alueiden 
omistajia sekä määräalojen ja vuokra-alueiden haltijoita.

MITEN SUUNNITTELUUN VOI 
OSALLISTUA JA VAIKUTTAA? 

Kaavojen vireille tulosta tiedotetaan myös seuraavia viranomaisia:  

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  
 • Väylävirasto (rautatie- ja vesialueet)  
 • Keski-Uudenmaan pelastuslaitos 
 • Vantaan kaupunginmuseo 
 • energiayhtiöt ja tietoliikenneverkkoja ylläpitävät yhtiöt
 • rajoittuvat naapurikunnat  
 • Uudenmaan liitto
 • HSY, HSL ja TUKES 
 • muut: esim. Finavia 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma julkaistaan myös Vantaan ratikan 
verkkosivuilla ja siitä tiedotetaan Vantaan Sanomissa, Helsingin Sano-
missa, Hufvudstadsbladetissa ja Virallisessa lehdessä.
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MITEN SUUNNITTELUUN VOI 
OSALLISTUA JA VAIKUTTAA? 

Kaikki tavat osallistua ja vaikuttaa Vantaan ratikan jatkosuunnitteluun 
kootaan Vantaan kaupungin sähköiselle osallisuusalustalle osoittee-
seen osallistuvavantaa.fi. Sille pääsee myös Vantaan ratikan verkko-
sivujen kautta.

Alustalta löytyvät ajankohtaiset tiedot osallistumisen ja vaikuttamisen 
tavoista sekä aikatauluista suunnittelun edetessä. Sivustolla kerrotaan 
myös tulevista ja menneistä osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista 
sekä kerrotaan niiden tuloksista. Alustalla voidaan myös suoraan 
kerätä tietoa suunnittelutyön pohjaksi. Parhaillaan siellä voi osallistua 
kyselyyn ratikkakatujen ilmeestä ja taiteesta.  

Jatkosuunnittelun käynnistymisestä järjestetään myös neljä yleisöti-
laisuutta. Tilaisuuksissa esitellään suunnittelutyötä alueellisesti Länsi-
mäen, Hakunilan, Tikkurilan ja Aviapoliksen näkökulmista. 

Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

 • Länsimäki 8.12.2020 klo 17.30–19.30
 • Hakunila 9.12.2020 klo 17.30–19.30
 • Tikkurila 16.12.2020 klo 17.30–19.30 
 • Aviapolis 17.12.2020 klo 17.30–19.30 

Tilaisuudet toteutetaan koronarajoitusten vuoksi verkossa. Osallistu-
misohjeet ja -linkit tilaisuuksiin kootaan osallistuvavantaa.fi -alustalle. 
Niistä tiedotetaan Vantaan kaupungin viestintäkanavissa sekä Van-
taan ratikan omilla verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Ratikan suunnittelijoihin voi olla yhteydessä myös puhelimitse soitta-
malla Vantaa-infon kaupunkiympäristön asiakaspalveluun numeroon  
09 8392 2242. 

Suunnittelijat päivystävät numerossa seuraavasti:  

 • ke 25.11.2020 klo 14–16
 • ke 2.12.2020 klo 14–16
 • ke 9.12.2020 klo 14–16
 • ke 16.12.2020 klo 14–16
 • to 14.1.2021 klo 11–13

Muina aikoina puheluihin vastaavat kaupunkiympäristön asiakaspal-
velijat. Soittaessasi numeroon varaudu valitsemaan puheluvalikosta 
Vantaan ratikka sekä alavalikosta se suunnittelutaso, johon asiasi liit-
tyy (kaavarunko, asemakaavat tai katu- ja puistosuunnitelmat).

Jatkosuunnitteluun osallistuminen ja siitä tiedottaminen
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Jatkosuunnittelun eteneminen

Ratikan kaavarungon ja asemakaavojen suunnittelun alkamisesta eli 
vireille tulosta ilmoitetaan tällä osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla 
(OAS). Suunnitelma toimii katu- ja puistosuunnitelmien aloitustiedot-
teena.

Jos sinulla on huomautettavaa suunnitelman (OAS) sisällöstä, voit 
ilmoittaa siitä mielipiteesi 15.1.2021 mennessä. Mielipiteet lähetetään 
kirjallisesti kaupungin kirjaamoon joko sähköpostitse osoitteeseen 
kirjaamo@vantaa.fi tai postitse osoitteeseen Vantaan kaupunki, Kir-
jaamo, Vantaan ratikka, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki.

Ilmoita mielipiteessä työn nimi ”Vantaan ratikka”, osoitteesi sekä säh-
köpostiosoitteesi. Antamasi mielipide on julkinen, mutta henkilötiedot 
ovat salassa pidettäviä.

Tämän suunnitelman mielipiteenä voi myös ilmoittaa kokemuksia ja 
näkemyksiä, joista voi olla hyötyä ratikan katu- ja puistosuunnittelussa, 
sekä ajatuksia oman kiinteistön kehittämisestä ratikan asemakaava- ja 
kaavarunkotyötä varten.

Ratikan kaavarungon eteneminen

Ratikan kaavarungon ensimmäisenä työvaiheena sille kootaan lähtö-
kohdat ja tavoitteet uuden yleiskaavan, uusien selvitysten sekä tästä 
osallisuus- ja arviointisuunnitelmasta saatujen mielipiteiden pohjalta. 
Lähtökohdat ja tavoitteet viedään kaupunkisuunnittelulautakuntaan 
hyväksyttäväksi, ja niiden pohjalta käynnistetään kaavarungon ehdo-
tuksen laadinta. Osana ehdotuksen laatimista järjestetään teematyö-
pajoja syksyllä 2021.

Kaupunginhallitus päättää ratikan kaavarungon ehdotuksen nähtä-
ville asettamisesta ja lausuntojen pyytämisestä vuonna 2022. Rati-
kan kaavarunko kuulutetaan nähtäville ja se löytyy virallisesti tällöin 
kaupungin verkkosivuilta (vantaa.fi/kuulutukset) sekä Vantaan ratikan 
verkkosivuilta.

Kaavarungon ehdotuksesta pyydetään lausunnot, ja nähtävillä olon 
aikana kuntalaiset ja muut osalliset voivat jättää siitä kannanoton. 
Asiakirjat ja havainnollistava materiaali tulevat nähtäville Vantaan rati-
kan verkkosivuille.

Nähtävillä olon jälkeen ehdotus viimeistellään hyväksyttäväksi, ellei-
vät muutokset ole niin merkittäviä, että ehdotus on tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville. 

Ratikan kaavarungon hyväksyy kaupunginvaltuusto. Sen voimaantu-
losta kuulutetaan kaupungin verkkosivuilla. Tavoitteena on, että kaava-
runko voidaan hyväksyä vuoden 2023 loppuun mennessä.

Ratikan kaavarungon etenemistä ja ajankohtaisia aikatauluja voi seu-
rata Vantaan ratikan verkkosivuilla osoitteesta vantaa.fi/ratikka.
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Ratikan asemakaavojen eteneminen

Ratikan asemakaavat valmistellaan vaiheittain selvitysten, mielipitei-
den, vaikutusten arviointien sekä ratikan katusuunnittelun pohjalta. 

Asemakaavaehdotusten luonnosten valmistumisesta ja kaavan etene-
misestä ilmoitetaan kirjeitse maanomistajille ja -haltijoille, joita asema-
kaavoitus koskee.  
 
Luonnokset valmistellaan ehdotuksiksi ja niiden nähtäville asetta-
misesta ja lausuntojen pyytämisestä päättää kaupunginhallitus tai 
kaupunkisuunnittelulautakunta. Tavoiteaikatauluna on, että ratikan 
asemakaavaehdotukset asetetaan nähtäville vaiheittain kesän 2021 ja 
vuoden 2022 alun välisenä aikana. 

Ratikan asemakaavat kuulutetaan nähtäville ja ne löytyvät virallisesti 
kaupungin verkkosivuilta (vantaa.fi/kuulutukset) sekä Vantaan ratikan 
verkkosivuilta. Suunnittelualueisiin kuuluvien ja rajoittuvien kiinteistöjen 
ulkopaikkakuntalaisille maanomistajille ja -haltijoille ilmoitetaan näh-
täville asettamisesta kirjeitse.

Kaavaehdotuksista pyydetään lausunnot ja nähtävillä olon aikana 
kuntalaiset ja osalliset voivat jättää ehdotuksista muistutuksen. Ase-
makaavoitukseen liittyvät keskeiset asiakirjat ja havainnollistava mate-
riaali tulevat nähtäville Vantaan ratikan verkkosivuille.

Nähtävillä olon jälkeen ehdotukset viimeistellään hyväksyttäviksi, ellei-
vät muutokset ole niin merkittäviä, että ehdotukset on tarpeen asettaa 
uudelleen nähtäville. 

Ratikan asemakaavoista merkittävimmät viedään kaupunginvaltuus-
ton hyväksyttäväksi ja muut hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunta. 
Tavoitteena on, että ne voidaan hyväksyä viimeistään vuoden 2022 
aikana. 

Ratikan asemakaavojen etenemistä ja aikatauluja voi seurata Vantaan 
ratikan verkkosivuilla osoitteesta vantaa.fi/ratikka.

Katu- ja puistosuunnitelmien eteneminen

Katu- ja puistosuunnittelu alkaa kokonaisuudessaan syksyllä 2020. 
Loppuvuodesta 2020 alkaen ratikan reitillä tullaan tekemään maasto-
mittauksia sekä pohjatutkimuksia, joilla kerätään lähtötietoa suunnit-
telua varten. 

Katu- ja puistosuunnitelmista laaditaan ensimmäiseksi tilavaraukset 
ratikan asemakaavoja varten. Niistä tarkennetaan varsinaiset yksityis-
kohtaiset katu- ja puistosuunnitelmat.

Katu- ja puistosuunnitelmien valmistuttua niiden ehdotukset asetetaan 
julkisesti nähtäville. Tavoitteena on, että ehdotukset asetetaan nähtä-
ville vaiheittain vuosien 2021–2022 aikana. Nähtäville asettamisesta ja 
oikeudesta muistutuksen tekemiseen ilmoitetaan suunnittelualueeseen 
rajoittuvien kiintestöjen omistajille ja haltijoille kirjeitse. 

Katu- ja puistosuunnitelmien etenemistä ja aikatauluja voi seurata Van-
taan ratikan verkkosivuilla osoitteesta vantaa.fi/ratikka. 
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Jatkosuunnittelun aikataulu 

Kuva 7. Suunnittelun eteneminen, tiedottaminen ja osallistumistavat.

Ratikan suunnitelmien etenemistä ja tarkentuvia aikatauluja voi  
seurata osoitteesta: vantaa.fi/ratikka.
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Lisätietoja 

Ajankohtaiset Vantaan ratikan suunnittelu- ja kaava-aineistot sekä aika-
taulut ovat nähtävissä hankkeen verkkosivuilla osoitteessa vantaa.fi/
ratikka. Sivuilta löytyy myös yleistä tietoa hankkeesta, jatkosuunnitte-
lun etenemisestä sekä sen päätöksenteosta.

Ajankohtaiset tiedot ratikan suunnitteluun osallistumisen ja vaikuttami-
sen mahdollisuuksista on koottu kaupungin osallistumisalustalle osoit-
teeseen osallistuvavantaa.fi. Sille pääsee myös ratikan verkkosivujen 
kautta.

Kuva 8. Ratikan aikataulu.
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LIITE: Suunnittelutilanne

Yleiskaava 2007

Voimassa on kaupunginvaltuuston 17.12.2007 hyväksymä ja 
25.2.2009 voimaan tullut yleiskaava. Siinä ratikan linjaus on 
osoitettu ohjeellisena joukkoliikenteen runkoyhteytenä, joka voi-
daan toteuttaa raitiotienä. Linjaus kulkee Mellunmäestä Hakuni-
lan kautta Tikkurilaan ja lentoasemalle sekä jatkuu länteen aina 
Myyrmäkeen saakka.

Kuva 8. Ote kaavakartasta (Kv 17.12.2017).

Taustakartta: Voimassa olevan (22.11.2020) yleiskaavojen yhdistelmä

Ratikan asemakaavojen tarkastelualuerajaus 23.11.2020

Ratikan kaavarungon suunnittelurajaus

Ratikan kaavarungon tarkastelualuerajaus
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Vantaan uusi yleiskaava 2020

Vantaan uudessa hyväksyttävässä yleiskaavaessa 2020 
Vantaan ratikan varsi on ns. kestävän kasvun vyöhykettä, 
jolle kaupunginosan maankäyttöä tehostava rakentami-
nen ensisijaisesti ohjataan. Voimassa olevaan yleiskaa-
vaan verrattuna ratikan linjausta on tarkennettu Vaara-
lassa, Tikkurilassa sekä Aviapoliksessa.

Kuva 9. Ote kaavakartasta (Kh 16.11.2020).

Taustakartta:  
YK0048 hyväksyttävä yleiskaava Kh 16.11.2020 kaavakartta

Ratikan kaavarungon suunnittelurajaus 

Ratikan kaavarungon tarkastelualuerajaus  

Ratikan asemakaavojen tarkastelualuerajaus 23.11.2020
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Kuva 10. Ote oikeusvaikutteisesta liitekartasta 1,  
Arvokas kulttuuriympäristö (Kh 16.11.2020)

Taustakartta: YK0048 hyväksyttävä yleiskaava Kh 16.11.2020 
oikeusvaikutteinen liitekartta 1

Ratikan kaavarungon suunnittelurajaus 

Ratikan kaavarungon tarkastelualuerajaus  

Ratikan asemakaavojen tarkastelualuerajaus 23.11.2020
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Kuva 11. Ote oikeusvaikutteisesta 
liitekartasta 2, Luonnon moni-
muotoisuuden kannalta erityisen 
tärkeät alueet (Kh 16.11.2020).

Taustakartta: YK0048 hyväksyttävä yleiskaava Kh 16.11.2020  
oikeusvaikutteinen liitekartta 2

Ratikan kaavarungon suunnittelurajaus 

Ratikan kaavarungon tarkastelualuerajaus  

Ratikan asemakaavojen tarkastelualuerajaus 23.11.2020
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Alueelliset kaavarungot 

Vantaalla on sekä valmistunut että käynnissä useita alueellisia kaava-
runkoja ja niitä vastaavia töitä. 

Ratikan varrella valmistuneita kaavarunkoja ovat:

 • Hakunilan kaavarunko (kv 11.12.2017) 
 • Aviapoliksen kaavarunko (kv 18.4.2016) 

Vireillä olevia kaavarunkotöitä ratikan reitin varrella ovat:

 • Tikkurilan kaavarunko 2020 (nro 062700)  
 • Länsimäen kaavarunko (nro 091700)
 • Aviapoliksessa Aviapoliksen teemat (selvitys nro 053100)  
 • Aviapolis Coren kaavaluonnos (nro 052400)

Alkamassa olevia kaavarunkoja ratikan reitin varrella:

 • Kuussillan kaavarunko

Alueellisissa kaavarungoissa ratkaistaan maankäytön kehittämisen 
periaatteita ja kaupunkikehityksen suuntia paikallisella tasolla. Kaa-
varungossa esitetään muun muassa täydennysrakentamisen, palve-
luiden, viheralueiden ja liikenteen sijoittumisen periaatteet. Alueelliset 
kaavarungot ohjaavat alueen asemakaavoitusta. Alueellisten kaava-
runkojen suunnittelua voi seurata Vantaan kaupungin verkkosivuilla 
vantaa.fi/asemakaavoitus. 

Asemakaava

Ratikan suunnitellulla linjauksella on voimassa noin 70 eri aikoina hyväk-
syttyä asemakaavaa ja ratikan asemakaavojen tarkastelualueella vielä 
tätäkin useampia asemakaavoja.

Ratikan suunniteltu linjaus kulkee ajantasa-asemakaavassa pääosin 
voimassa olevilla asemakaavan katualueilla. Ratikan suunniteltu lin-
jaus sivuuttaa 19 km matkallaan mm. asumisen (A, kartalla ruskeat 
alueet), teollisuuden ja varastorakennusten (T, harmaa), liike- ja toi-
mistorakennustenkin (K, oranssi) sekä keskusta-alueita (C, punainen). 
Ratikan linjaus halkoo nykyistä viheraluetta (VP) ja teollisuus- ja varas-
torakennusten korttelialuetta (T) Veromiehessä. Lentokentän alueella 
linjaus kulkee lentokenttäalueen korttelialueella (LL). 

Ratikan asemakaavojen tarkastelualueen ennestään asemakaavoitta-
mattomat osat sijaitsevat Länsimäen pohjoisosassa sekä Vaaralassa 
Hakunilan suuralueella. 

Voimassa oleviin asemakaavoihin tarkastelualueella voi tutustua yksi-
tyiskohtaisesti Vantaan karttapalvelusta, kartta.vantaa.fi/ -> Kaavoitus 
-> Ajantasa-asemakaava.
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Kuva 12. Ote ajantasa-asemakaavakartasta



24    Vantaan ratikka


