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NOPEAT RATAYHTEYDET 
LÄNTEEN JA ITÄÄN 

Maakuntakaavaan merkitään kaksi 
uutta nopean kaukoliikenteen radan 
linjausta: Espoon keskuksesta Vihdin 
ja Lohjan kautta kohti Saloa (nk. ESA-
rata) sekä Pasilasta Helsinki-Vantaan 
lentoaseman, Keravan ja Porvoon 
kautta kohti itää (nk. Itärata). Itäradan 
linjaus esitetään alustaviin vaihtoeh-
totarkastelujen pohjalta ohjeellisena, 
ESA-rata voidaan suunnittelutilantees-
ta johtuen esittää tarkemmin. 

Valtakunnalliset alueidenkäyttö-
tavoitteet edellyttävät varautumista 
molempiin ratayhteyksiin. Ratojen 
toteuttaminen on kaukana tulevaisuu-
dessa. Molemmat radat edellyttävät 
ennen toteutustaan mm. Pisara-rataa 
Helsingin kantakaupunkiin. Ratahank-
keiden suunnittelusta ja toteutuksesta 
vastaa Liikennevirasto. 

Itäradalla kaukojunayhteys  
lentoasemalle
Helsingin ja Porvoon välisen rataosuu-
den linjauksen merkitseminen on yksi 
maakuntakaavan uudistamisen tär-

keimpiä ratkaisuja. Porvoosta itäänpäin 
linjaus noudattelee jo aiemmin maa-
kuntakaavan merkittyä nk. Heli-linja-
usta. Vaihtoehtona esitetään yhteyttä 
Koskenkylästä Kouvolan suuntaan. 
Maakuntakaavaehdotukseen valittu 
ratalinjaus mahdollistaa toteutuessaan 
vaihdottoman kaukojunayhteyden 
Itä- ja Pohjois-Suomesta ja Pietarista 
Helsinki-Vantaan lentoasemalle.

Itäradan alkuosa (nk. Lentorata) 
esitetään toteutettavaksi maanalaise-
na Pasilasta lentoaseman kautta Nik-
kilän pohjoisosaan saakka. Linjauksen 
kielteisenä vaikutuksena on kokonaan 
uuden liikennekäytävän tuominen 
harvaan asutulle alueelle. Nikkilän 
pohjoisosien kautta kulkevalla maasto-
käytävällä vältetään toisaalta Nikkilän 
eteläpuolella olevan valtakunnallisen 
kulttuuriympäristön pirstominen.

Koko Itäradan toteutuminen ei 
ole todennäköistä ennen maakunta-
kaavan tavoitevuotta 2035, mutta 
Lentorataosuus voidaan toteuttaa 
jo ennen Porvoon suunnan yhteyttä. 

Lentoratayhteys vapauttaa pääradan 
raidekapasiteettia lähiliikenteelle 
Keravan eteläpuolella ja mahdollistaa 
maankäytön lisäämisen. 

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan 
voimassa olevissa maakuntakaavois-
sa on Helsingin ja Porvoon välillä 
ratavaraus (nk. Heli-rata), joka nyt 
kumotaan maakuntakaavaehdotuksen 
myötä. Kumoamista perustelevat 
kaavaehdotuksen muut maankäyt-
tö- ja joukkoliikenneratkaisut, jotka 
eivät puolla Heli-radan toteuttamista. 
Joukkoliikenteeseen tukeutuva kasvu 
hoidetaan tarkoituksenmukaisemmin 
Östersundomiin jatkettavan metron, 
linja-autoliikenteen ja Itäradan yhdis-
telmällä.

Maakuntakaavassa ei ratkaista ra-
dan tarkkaa sijaintia tai asemia vaan ne 
tarkentuvat myöhemmin radan yleis-
suunnitelman ja ympäristövaikutusten 
arviointiprosessin yhteydessä. Radan 
Pasila–Porvoo-välin alustava kustan-
nusarvio on 1,7–2 miljardia euroa, josta 
Lentoradan osuus on noin puolet.

Lisätietoja: Liikennevirasto
www.liikennevirasto.fi/itaradan_
maakuntakaava
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2. vaihemaakuntakaavan ratalinjaukset
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ESA-rata tukee maankäytön 
tehostamista
Helsinki–Turku-yhteysväli on strategi-
sesti merkittävä Suomen liikennejär-
jestelmässä. ESA-rata tehostaisi pää-
kaupunkiseudun ja Varsinais-Suomen 
välisiä yhteyksiä. Ratayhteys tukee 
toteutuessaan nykyisten ja muutaman 
uuden asuin- ja työpaikka-alueiden 
maankäytön tehostamista ja toteutta-
mista Espoon ja Lohjan välillä. 

Liikennevirasto on laatinut radasta 
alustavan yleissuunnitelman (AYS) ja 
ympäristövaikutusten arviointimenet-
telyn (YVA) Espoon ja Salon välillä. 
Suunnitelmista saatua aineistoa on 
käytetty ratalinjauksen valinnassa. Uu-
denmaan maakuntakaavaehdotukseen 
valittiin E18-moottoritietä myötäilevä 
linjausvaihtoehto. Linjauksen valinta 
tehtiin vuorovaikutuksessa maakunta-
liittojen, alueen kuntien, Liikenneviras-
ton sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Moottoritietä myötäilevään linjaus-
vaihtoehtoon päädyttiin vertailtaessa 
yhteisvaikutuksia radan koko linjauk-
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sen pituudelta. Valitussa ratkaisussa 
liikenneväylien aiheuttamat haitat 
kohdistuvat keskitetysti samaan maas-
tokäytävään eikä uusia maastokäytäviä 
tarvitse avata. Kielteisiä vaikutuksia 
lähialueilla aiheutuu radan pirstoes-
sa luonto- ja kulttuuriympäristöjä. 
Asumiselle haittaa aiheuttavat eniten 
raideliikenteen melu ja radan näkymi-
nen maisemassa.

ESA-radan jatkosuunnittelusta 
ei ole päätöksiä eikä sen toteut-
taminen ole ajankohtainen 
ennen vuotta 2035. Kaksirai-
teisena ratana rakentamis-
kustannukset ovat alustavan 
yleissuunnitelman mukaan 
noin 1,4–1,5 miljardia euroa. 
Nopeana yhteytenä kehi-
tetään toistaiseksi nykyistä 
Rantarataa.   

Lisätietoja: Liikennevirasto  
www.liikennevirasto.fi/espoo-salo-oikorata
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