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ENTÄ JOS, HELSINKI? – RAIDERATKAISUT 

Yhteenveto 

Tässä esitetään keinoja Helsingin päärautatieaseman päätymuodon aiheuttamien ongelmien 
ratkaisemiseksi. Samalla parannetaan vaihtoyhteyksiä ja Pisararadan vaikutusaluetta 
laajennetaan. Perusajatuksena on muuttaa mahdollisimman suuri osa liikenteestä läpikulkevaksi. 

Kaukolähijunat siirretään liikennöimään Pisararadalle. Tämä edellyttää vaihdeyhteyksiä 
kaukoliikenne- ja lähiliikenneraiteiden välille. Tämä tapahtuu tuomalla raiteet hetkellisesti 
vierekkäin, jolloin junanvaihto voi tapahtua laiturin poikki. Näihin kohtiin voidaan sijoittaa myös  
yhdysvaihteet, joilla mahdollistetaan kaukolähijunien liikennöinti Pisararadalla. Samalla Käpylän 
aseman korvaava Metropoliasema ja Ilmalan asema kannattaa rakentaa kaksikerroksisiksi. 

Pasila olisi kolmikerroksinen: päällimmäisenä kaukoliikenneraiteet ja sen alla kaupunkiratojen 
haarat. Vaihdot tapahtuisivat eri tasojen välillä siirtymällä. Kun kaupunkiradat sijaitsevat 
nykysuunnitelmia alempana ja päällekkäin, voidaan ne johtaa kumpaan suuntaan tahansa. 
Pisararata voidaan näin kehittää Silmukkaradaksi, jossa Rantaradan haara menee Hakaniemeen 
ja Pääradan haara Töölöön. Tämä parantaisi poikittaisyhteyksiä. 

Silmukka/Pisararata kannattaa tällöin linjata suoremmin, jolloin voidaan toteuttaa Alppilan asema ja 
vastaavasti Nordenskiöldinkadun ja Stadionin sisäänkäynneillä varustettu Auroran asema. Samalla 
vältytään Alppipuiston ja Eläintarhanpuiston pirstomiselta. 

Ratapiha-alueen asemat ja rata vievät nykyistä kapeamman tilan ja ne voidaan rakentaa nykyisten 
rakenteiden ja raiteiden vieressä, jolloin häiritään mahdollisimman vähän nykyistä junaliikennettä. 

Johdanto 

Entä jos, Helsinki? – visiossa on perusajatuksena vapauttaa tällä hetkellä liikennekäytössä olevia 
alueita muihin tehtäviin. Erityisesti tämä koskee moottoriväyliä, jotka voidaan kaupungistaa. 
Raideliikenteen saavutettavuuden ja palvelukokemuksen parantaminen on avainasemassa 
autovirtoja matkustajavirroiksi muutettaessa. Tarjolla pitää olla oman auton käyttöä 
vetovoimaisempi urbaanin liikkumisen vaihtoehto. Raideliikenteen osuuden radikaali 
kasvattaminen on Entä jos, Helsinki? –vision kehittämisen lähtökohta. Sitä täydentää liikkumisen 
kokonaispalvelu, joka monipuolisella tarjonnallaan tekee oman auton omistamisen tarpeettomaksi.      

Myös raideliikenteen kohdalla on hyvin tehotonta maankäyttöä. Tämä koskee erityisesti Helsingin 
päärautatieasemaa, sen yhteyttä Pasilaan ja Ilmalan varikkoaluetta. Päärautatieaseman ja Pasilan 
väliset 10 raidetta näyttävät olevan tehottomassa käytössä. Suurimmat maankäytön hyödyt 
syntyvät kuitenkin Pasilan, Ilmalan ja Käpylän välisen rata- ja varikkoalueen vapautuessa 
kaupungin rakentamiseen. Töölönlahdellakin syntyy pienehkö lisärakentamismahdollisuus 
nykyisen laiturialueen supistuessa alkuperäisen Eliel Saarisen suunnitteleman laituripihan 
levyiseksi. 

 

Lisätietoja: 
 
Olli Hakanen, 0405242111  &  Juha.P.Korhonen, 0400418231  
olli.hakanen@respace.fi          korhonen.juhap@gmail.com 
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Liikenteellinen ongelma 

Helsingin päärautatieasema on tällä hetkellä liikenteellinen ongelma rakenteensa takia. Se on 
paitsi kaikkien junien pääteasema, myös päätyasema. Normaaliin läpikulkuasemaan verrattuna 
siitä on ikään kuin toinen pää katkaistu pois: 

 

Tämän takia asemalle saapuvan junan täytyy lähteä takaisin samaa tietä jota tuli. Kyseiseen 
vaihdekujaan kohdistuu näin kaksinkertainen rasitus. Huoltoliikenteen myötä paine vain lisääntyy. 
Siksi Kaisaniemen vaihdekujassa on ajoittain ruuhkaa. 

Tavallisen kaksiraiteisen radan kapasiteetti linjaosuudella on teoreettisesti 20 junaa tunnissa, 
jolloin kuljetaan kolmen minuutin välein. Lähiliikenteessä voidaankin päästä jopa tällaiseen 
junatiheyteen. Sen sijaan kaukoliikenteessä tämä edellyttää, että pysähdyspaikoilla on 
käytettävissä kaksi raidetta tai laituriraidetta suuntaansa. Tällöin pysähtyvä juna ei rajoita perässä 
tulevan junan kulkua. Lisäksi kaukoliikenteessä on teoreettisesta maksimikapasiteetista 
vähennettävä 20 – 30 %1 , jotta liikenne sujuisi vaikeissakin olosuhteissa. Ylimääräinen 
kapasiteetti on reservissä. 

Pääradan nykyisen kunnostusohjelman2 valmistuttua sen kapasiteetti on käytännössä 14 – 16 
junaa tunnissa suuntaansa. Tällä hetkellä liikennettä on huipputunnin aikana 10 – 11 junaa 
tunnissa (mutta vain ruuhkasuuntaan). Ongelma on, että terminaali ei oikein vedä tätä määrää. 

 Pasilan eteläpuoliset 10 linjaraidetta muodostavat 5 rinnakkaista kaksiraiteista rataa. Niistä 
keskimmäinen on varattu pääosin huoltoliikenteen käyttöön34. Ulommaiset raideparit ovat 
kaupunkiratoja. Näiden välissä ovat Rantarata ja Päärata. Ratoja ei juuri voi liikennöidä 
yhteistyössä. 

Ainoastaan Pääradalla on kapasiteettipulaa siinä mielessä, että junia kulkisi enemmän kapasiteetin 
antaessa myöten. Pisararadan hyöty kaukoliikenteen kannalta olisi, että se mahdollistaisi 
Pääradan leventämisen neliraiteiseksi loppumatkaksi. Valitettavasti nykyisin suunnitelmin tuo 
leventäminen tapahtuisi vasta Savonkadun tasalta alkaen. 

 

 

                                                
1 Kansainvälisen rautatiejärjestön UIV suositus 
2 Sekä Pasilaan että Tikkurilaan lisätään neljäs laituriraide. Keravalla on jo neljä raidetta, mutta niistä vain 
kaksi on laiturillisia (käytännössä tämän takia kaukojunat eivät voi pysähtyä Keravalla).  
3 Toista huoltoraidetta käyttävät myös yöjunat. Tämä johtaa Pasilassa laituriraiteelle 5B, jolta on edelleen 
pääsy autojuna-asemalle. 
4 Vihje: rakennetaan vaihdeyhteydet huoltoraiteiden ja Pääradan välille myös Pasilan eteläpäähän. Näin 
Päärata voidaan muuttaa neliraiteiseksi myös Pasilan kohdalla ennen uuden 12. raiteen valmistumista (noin 
2020?). Tosin välivaiheessa huoltoliikenne Pasilan kohdalla on yksiraiteinen. 
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Linjaosuuden jakaminen kahteen rinnakkaiseen haaraan ennen päätyasemaa: 

VERSIO A VERSIO B

↓ ↑ ↓ ↑
X

X
↓ ↓ ↑ ↑ ↓  ↑  ↓ ↑

    ASEMA     ASEMA
 

Versiossa A asemalle saapuminen ja lähtö ovat helpompia, mutta viimeisessä vaihdekujassa tulee 
pakostakin monia ristikkäisiä kulkuteitä. Versiossa B laitureille jakava vaihdekuja (Kaisaniemi) on 
vähemmän kuormitettu, mutta x:llä merkityssä kohdassa on potentiaalinen konflikti. Se voidaan 
tietysti välttää, jos liittymä rakennetaan eritasossa. 

Ratkaisumalleja 

Päätyaseman ongelmat voidaan välttää, jos liikenteestä mahdollisimman suuri osa muutetaan 
läpikulkevaksi. Pisararadan idea on juuri tämä. Se muuttaa liikenteestä yli 60 % läpikulkevaksi. Se 
myös tehostaa liikennöintiä, koska kaupunkiratojen nykyiset 48 junaa tunnissa korvautuvat 24:llä 
läpi kulkevalla junalla. Silti pisararata ei ole kovin tehokkaassa käytössä hintaansa nähden. 

Varsinaisen kaukoliikenteen siirtäminen Pisararadalle ei ole mahdollista jo teknisistä syistä: 
• kaukoliikennekalusto ei ole tunneliajokelpoista 
• kaukoliikenteen maksiminousu on huomattavasti pienempi 
• asemien kapasiteetti ei riitä (pitäisi olla tuplamäärä laitureita) 
• nykyisellä kaupunkiratojen sijoittelulla yhdysliikenne olisi hankalaa 

Pahin ongelma on kaukoliikenneraiteiden ja kaupunkiratojen erillinen sijainti. Periaatteessa 
samaan suuntaan menevien raiteiden pitäisi sijaita vierekkäin kuten moottoriteiden kaistat. 

KAUPUNKIRADAN SIJOITTUMINEN - NYKYINEN MALLI
(Kaupunkiratoja liikennöidään vasemmanpuoleisesti)

 ←
→

˃
 ˂

ASEMA !!!!!!!!!!!!!!! ASEMA

OPTIMAALINEN KAUPUNKIRADAN SIJOITTAMINEN
MOOTTORITIE NELIRAITEINEN RATA

 ˂ ←
← ˂

→ ˃
˃ →

 

Nykyisin kaupunkiradat sijaitsevat erillisinä ratoina kaukoliikenneraiteiden vieressä. Nopeilta 
raiteilta on vaikea siirtyä hitaille ja päinvastoin. Liikennöimällä kaupunkiratoja vasemman 
puoleisesti toiseen suuntaan nopea ja hidas raide ovat vierekkäin. Vastakkaiseen suuntaan ne sen 
sijaan sijaitsevat entistä kauempana. Ihanteellinen ratkaisu olisi sijoittaa kaupunkirata 
kaukoliikenneraiteiden väliin. Tällöin lyhytmatkaiset lähijunat on helppo kääntää päätepisteissään. 
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Liikenteellinen tilanne ja tulevaisuuden liikennemalli 

Periaatteessa suunnittelu pitäisi aloittaa liikenteestä käsin ja sen perusteella arvioida millaista 
infrastruktuuria tarvitaan. Nykyisin järjestys tuntuu olevan päinvastainen. Ongelmana on se, että ei 
tiedetä, ainakaan riittävällä tarkkuudella, millaista liikennettä harjoitetaan tulevaisuudessa. Tämä 
koskee varsinkin kaukoliikennettä, mutta jossain määrin myös nopeita, pitkän matkan lähijunia. 
Kaupunkiratojen osalta oletetaan, että nykyinen liikennemäärä säilyy. Jos tulee kapasiteettipulaa, 
voidaan junia pidentää. 

Nykyinen liikenne voidaan jakaa viiteen suureen ryhmään: 
1. Kaupunkirataliikenne [48 junaa tunnissa Helsingin ja Pasilan välillä] 
2. Kaukolähiliikenne (R, H, Z, L, U ja Y) [16] 
3. Veturivetoinen lisälähiliikenne [3] 
4. Varsinainen päiväkaukoliikenne [8½] 
5. Yöjunat [1] 

Kaksi ensimmäistä ryhmää ovat sellaisia, että niitä liikennöidään tulevaisuudella 
Pisararatakelpoisella junakalustolla. Ne voitaisiin siis yhdistää, jos löydetään sopiva raideratkaisu. 
Huomattakoon, että Espoon/Kauklahden kaupunkiradan valmistuttua on tarkoitus yhdistää A- ja E-
junat. Näin ollen Rantaradalle jäisivät vain Kirkkonummelle ja Lohjalle (jos ELSA-rata rakennetaan) 
menevät junat. Pääradalle on tarkoitus lisätä yksi säännöllinen juna tunnissa Riihimäelle. 
 
Kaukoliikenteessä arvio tulevaisuuden liikenteestä on huomattavasti heikommalla pohjalla, koska 
pitkän aikavälin strategista suunnittelua ei ole tai se on operaattorin liikesalaisuus. Nykyaikainen 
rytmiaikatauluun perustuva liikennesuunnittelu antaa kuitenkin jonkinlaisen pohjan arvioille. 
 
Suunnittelu voisi perustua oletettavaan maksimiliikenteeseen noin 20 vuoden kuluttua. 
 
 
 
 
 
 
Tämä voi tuntua suurelta lisäykseltä, mutta on erilaisten juhlapuheissa esitettyjen toiveiden ja 
esimerkiksi EU:n valkoisen kirjan tavoitteiden mukainen. Myös viime vuosikymmenien kasvuvauhti 
on kutakuinkin sen mukainen. 
 
Tällainen lisäys merkitsisi rytmiaikataulussa, että: 

• Helsingistä Turkuun liikennöitäisiin puolen tunnin välein (edellyttää ELSA-
rataa) 

• Helsingistä Tampereelle kulkisi neljä junaa tunnissa. Erilaisen 
pysähtymiskäytännön takia kulkisivat epäsäännöllisin välein. Tampereelta 
jatkaisi yksi tunnissa Poriin, Vaasaan, Ouluun ja Jyväskylään. 

• Itään menisi junia puolen tunnin välein, vuorotellen Savoon ja Karjalaan. 
• Pietariin kulkisi juna tunnittain 

Liikenteen kaksinkertaistaminen lisäisi junamäärän yhteensä yhdeksään junapariin tunnissa, mikä 
vastaa yhden raideparin kapasiteettia. 
 
 

Ennuste: kaukoliikenne voi 
junamäärässä mitattuna kasvaa 
kaksinkertaiseksi 20 vuodessa 
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Vaihtoyhteydet 

Helsingin ja Pasilan seudulle on tyypillistä suuri vaihtojen tarve. Tämä koskee myös vaihtoja junista 
muihin liikennevälineisiin, mutta nämä jäävät pääosin tämän tarkastelun ulkopuolelle. Vaihtoja 
tapahtuu kaukoliikenteen ja toisaalta lähiliikenteen sisällä ja myös niiden välillä. Nykyisin vaihdot 
edellyttävät yleensä tasonvaihtoa kaksi kertaa. Esimerkiksi Pääradalta tulevasta junasta 
aseman itälaidalta Rantaradan junaan päästäkseen täytyy matkustajan nousta asemahalliin ja 
siirtyä aseman poikki laskeutuakseen länsilaidan lähtölaiturille. Tämä on melkein huonoin 
mahdollinen vaihtoyhteys. Vielä huonompi tapaus olisi jos vaihto tapahtuisi metromaisen syvällä 
tunnelissa olevalle asemalle. 

Paras mahdollinen vaihtotapahtuma olisi suoraan laiturin poikki kulkeminen. Yleensä vierekkäisten 
raiteiden välinen vaihto ei ainakaan Pasilassa ole hyödyllinen. Useimmiten vaihto olisi tarpeen 
toiseen suuntaan menevään junaan (Pääradalta Rantaradalle). Pisararadan valmistuttua tulee 
vaihto kaukojunien ja kaupunkiratajunien välillä tärkeimmäksi ainakin matkustajamäärällä 
mitattuna. 

Raiteiden ohjaaminen vaihtojen kannalta edulliseen järjestykseen olisi hankalaa. Siinä jouduttaisiin 
väistämättä eritasoratkaisuihin ainakin aseman kummassakin päässä. Näin ollen samassa tasossa 
sijaitseva asema ei ole vaihtomielessä ollenkaan hyvä ratkaisu. Parempi olisikin rakentaa asema 
monikerroksiseksi. Tällöin vaihto edellyttäisi vain yhtä tason vaihtoa. 

Kauko- ja lähiliikenteen yhdistäminen 

Olisi hyvin edullista, jos kaukolähiliikenne voisi ajaa Pisararadalle. Tällöin se ei kuormittaisi 
päärautatieasemaa ja matkustajat pääsisivät hyödyntämään Pisararadan asemia vaihtamatta 
junaa. Pisararadan vaikutuspiirin ääripäät ovat nykyisin suunnitelmin Kauklahti, lentoasema ja 
Kerava. Ajamalla myös kaukolähiliikenne tunneliin vaikutuspiiri ulottuisi ainakin Kirkkonummelle, 
Riihimäelle ja Lahteen; todennäköisesti kuitenkin Karjaalle, Tampereelle ja Kouvolaan asti. 

Tällaisia junia on lähitulevaisuudessa todennäköisesti neljä junaparia tunnissa (kolme Riihimäeltä 
ja Kirkkonummelta, yksi Lahdesta ja Karjaalta). Pisararadalla olisi kaupunkirataliikennettä viiden 
minuutin välein eli 12 junaparia tunnissa. Lisäys olisi siis kolmannes. Mahtuuko tämä 
tunneliradalle? Liikenneviraston tuoreen tutkimuksen5  mukaan liikennöinti Pisararadalla olisi 
mahdollista jopa kolmen minuutin välein, liikenteellistä tarvetta tälle ei kuitenkaan juuri ole. 
Siirrettäessä kaukolähiliikenne Pisaralle/Silmukalle olisi sille raivattava tilaa. Tämä onnistuu varsin 
helposti liikennöimällä Leppävaara/Kerava-junia ja Keräradan junia edelleen kymmenen minuutin 
välein mutta yhteisellä osuudella (Huopalahdesta Hiekkaharjuun) ne kulkisivat 4/6 minuutin välein. 
Tällöin kerran 10 minuutissa jäisi näiden väliin vapaa aikataulupolku, jonka ajallinen etäisyys edellä 
ja takana kulkeviin juniin olisi kolme minuuttia. Näitä aikataulupolkuja olisi siis kuusi tunnissa 
suuntaansa. Niistä käytettäisiin neljä ja loput jäisivät reserviin. 

Tällainen liikennehaarojen yhdistäminen aiheuttaa tietysti eräitä ongelmia. Ennen kaikkea vaarana 
on häiriöiden heijastuminen niiden kesken, erityisesti kaukoliikenteestä lähiliikenteeseen. Tämä 
pakottaakin ajattelemaan uudestaan häiriöiden käsittelyä erityisesti Pääradalla. Toisaalta 
Pisararadalla on reserviaikataulupolkuja, jos jokin kaukolähijuna ”missaa” oman kulkurakonsa. 
Myös mahdollisesti rakennettava Heilurirata (tarkemmin alla) tarjoaa oikopolun häiriötilanteissa.  

                                                
5 Liikennevirasto 1/2014 
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Kaukolähijunien ajaminen Pisararadan kautta rajoittaa jossakin määrin aikataulusuunnittelun 
vapautta näiden junien osalta. Käytännössä perustarjontana olisi oltava kolme junaa 20 minuutin 
välein Espoon ja Keravan välillä. Näiden lisäksi olisi yksi lisäjuna jossakin välissä. Yksinkertaisinta 
olisi ajaa Riihimäen junia tuossa rytmissä ja neljäs juna menisi Lahteen. Näin Tampereen suuntaan 
olisi kolme vapaata aikataulupolkua tunnissa 20 minuutin välein. Kirkkonummen suuntaan olisi 
enemmän liikkumavaraa. 

Kaukoliikenne- ja lähiliikenneraiteiden konkreettinen yhdistäminen 

Tämä voitaisiin toteuttaa erillisillä yhdysraiteilla. Tämä perustuu oletukseen, että kaupunkiratoja 
liikennöitäisiin edelleen vasemmanpuoleisesti. Tällöin yhteen suuntaan raiteet olisivat luonnostaan 
jo vierekkäin. Yhdysraide tarvittaisiin siis vain uloimpien raiteiden välille: 

←
 ←

→
 
˃
˂

ASEMA ASEMA  

Samaan päämäärään päästään myös ilman varsinaista yhdysraidetta, jos myös kaupunkiratoja 
liikennöidään oikeanpuoleisesti ja raiteet vain vaihtavat paikkaa eritasossa: 

VAIHTOEHTO 1 VAIHTOEHTO2
← ← ← ←
→  ˂ → ˂

˃ →
˂ → ˂ ˃
˃ ˃
(Kaupunkiratoja liikennöidään oikeanpuoleisesti)  

Tällöin samansuuntaiset raiteet tulevat vierekkäin ja niiden välinen yhteys voidaan toteuttaa pelkin 
vaihtein. Tämä mahdollistaa myös siirtymisen toisin päin eli kaupunkirataliikenteen ajamisen 
kaukoliikenneraiteille, jolloin osa kaupunkiliikenteestä voisi liikennöidä myös nopeana 
poikittaisliikenteenä myöhemmin tässä selostuksessa esiteltävän heiluriradan kautta. Yhteys on 
hyödyllinen myös joissakin häiriötilanteissa. Näin olisi pitänyt menetellä jo kaupunkiratoja 
rakennettaessa. Nykyisin niiden ulompien päiden sijainti on kuitenkin lyöty lukkoon eikä sitä voi 
muuttaa. Sen sijaan Pasilassa asema on joka tapauksessa muutoksen alla, joten raiteet voidaan 
järjestellä siellä haluttuun muotoon. 
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Pasilan asema ja Silmukkarata 

Suunnittelun edetessä peruslähtökohdaksi on valikoitunut monikerroksinen asemaratkaisu. Sen 
hyvinä puolina ovat paremmat (lyhyemmät) vaihtoyhteydet, yksinkertaisempi tärinän ja melun 
eristys sekä pienempi tilantarve. Alentamalla nykyistä raidetasoa saadaan parempi maanpäällinen 
yhteys Itä- ja Länsi-Pasilan välille. 
 
Kolmesta rautatiekerroksesta ylimmällä sijaitsisivat kaukoliikenneraiteet, keskimmäisellä Ilmalasta 
tuleva kaupunkirata ja alimmalla Käpylästä tuleva kaupunkirata. Tämän järjestyksen sanelee 
asemien etäisyys Pasilasta, sillä radat tarvitsevat riittävästi matkaa nousun toteuttamiseksi. 
Ratojen päällekkäisyys mahdollistaa myös niiden johtamisen ristiin kantakaupungin vastakkaisille 
laidoille: Ilmalasta Hakaniemeen ja Käpylästä Töölöön. Näin Pisararata muuttuisi 
Silmukkaradaksi. Muoto parantaisi ja nopeuttaisi itä/länsisuuntaisia yhteyksiä.  
 
Pisara/Silmukkaradan alempi sijainti Pasilassa mahdollistaa radan jatkumisen Alppilan ja Auroran 
asemille ilman Alppipuiston ja Eläintarhanpuiston maanpäällisiä rakennustöitä. Alppilan ja Auroran 
asemien myötä syntyy vaihtoyhteys poikittaisiin raitiolinjoihin, jotka yhdessä Silmukkaradan kanssa 
korvaavat Töölön metron.  
 

 

ILMALA KÄPYLÄ/
METROPOLIASEMA

PASILA

???? ALPPILA

TÖÖLÖ HAKANIEMI

KESKUSTA  
 
Vedettäessä radat tunnelissa myös niiden linjaus muuttuu. Itäpuolella rata voidaan johtaa Alppilan 
kautta, jolloin rata on jopa hivenen Pisaran nykyistä linjausta lyhyempi. Tässä voidaan käyttää 
esisuunnittelussa ollutta vaihtoehto kolmosta suurimmalta osalta. Pasilan ja Alppilan välillä rata on 
Pisaran esisuunnitelmaa huomattavasti ylempänä ja kaartaisi Alppilaan entisen satamaradan 
aukon kohdalla, mutta selvästi nykyisen maanpinnan alapuolella. Teollisuuskadulta tuleva tunneli 
ei tukkiutuisi.  
 
Uusi ratojen sijainti mahdollistaisi myös Töölön suuntaan yhden lisäaseman Nordenskiöldinkadun 
ja jäähallin paikoituskentän välillä. Tämä haara sijaitsisi Pasilassa alimpana ja kulkisi Veturitallien 
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länsipuolitse ja Toralinnan pohjoispuolitse Auroran sairaala-alueen kallion alla etelään. Rata ei 
risteäisi rakennettavana olevan Mäntymäki-Viikki jätevesitunnelin kanssa.  
 
Asemat voidaan kustannussyistä toteuttaa varauksina, jolloin ne vain louhitaan valmiiksi. Pasilan 
eteläpuolista Pisaran/Silmukan reittiä ne eivät pidennä.  
 
Raiteiston rakenne Pasilassa 
 
Kaupunkiratojen osalta tilantarve on normaalit kaksi laituria kummallakin ratahaaralla. 
Kaukoliikenteen puolella lopullinen laituritarve olisi samanlainen, sillä päärautatieasemalle menisi 
vain Tampereen suunnan kaukojunat, Venäjän junat ja kaukolähiliikenteen ruuhkajunat. Tämän 
pitäisi hyvin mahtua yhdelle raideparille. Toteutuksen ollessa pitkäkestoinen voi välivaiheessa 
liikennettä olla enemmän ja myös Rantaradan suuntaan. Tällöin raiteita myös tarvittaisiin 
enemmän. 
 
Lisäksi täytyy ottaa huomioon huoltoliikenne. Se hoidettaisiin kuitenkin normaaleja linjaraiteita 
pitkin. Tämän takia sitä varten ei tarvitse varata erillisiä raiteita. Kehäradan ja 
Pisara/Silmukkaradan valmistuttua lähiliikenteen varikko Ilmalassa sijaitsee aivan väärässä 
paikassa. Nämä toiminnot siirretään muualle. Osalle kaukoliikenteessä varikon sijainti suhteellisen 
lähellä Helsingin päärautatieasemaa on sen sijaa edullista. Tämä koskee erityisesti rytmin 
ulkopuolisia junia (yöjunat ja ruuhkajunat).  
 
Sen sijaan muu kaukoliikenne kulkenee jatkossa rytmissä kääntyen päärautatieasemalla laiturissa.  
Huoltoon se viedään yöksi ja tuodaan takaisin aamulla ennen liikenteen alkua. Tämä ei vaadi lisää 
raidekapasiteettia, koska kalusto voi käyttää kaukoliikenteen marginaaliaikataulupolkuja (sellaisia, 
joita ei niiden aikaisen tai myöhäisen sijainnin takia voi käyttää normaaliin kaupalliseen 
liikenteeseen). Tällöin kaukoliikenteen varikko tältä osin voisi sijaita jossakin muualla, ehkä 
kuitenkin mieluiten Pääradan varrella. Kovin kauas sitä ei toki kannata sijoittaa, sillä silloin 
kalustonsiirtokustannukset kasvavat. 
 
Ennen Heiluriradan valmistumista tarvitaan myös Rantaradan kaukoliikenteelle yhteys Pasilasta 
Ilmalaan. Sitä voi käyttää myös huoltoliikenne. Sen säilyttäminen myöhemmissä vaiheissa voisi 
olla harkinnan arvoinen asia häiriötilanteiden varalta, mutta lienee maanpäällisen kaupungin 
rakentamisen näkökulmasta hyvin epätoivottavaa ja hankalaa. 
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Raiteisto voisi näyttää tällaiselta: 

 

YLÄTASO Päärata
ALATASO KESKITASO Silmukka- ↓ ↑

rata

(väliaikainen)
raideyhteys
Rantaradalle
ja varikolle

PASILA
↓ ↑ ↓ ↓

 

Kolmikerrosasemalle on lisätty yksi ”sokkoraide” ilman laituria. Se olisi tarpeen siinä vaiheessa, 
kun heilurirata olisi valmistunut ja itäisemmistä laitureista olisi luovuttu. Koska lähiliikennetasoilla 
olisi vastaava tila, sinnekin voisi lisätä vastaavan raiteen. Se olisi hyödyllinen häiriötilanteissa. 
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   PORTAIKKO KOLMIKERROSASEMA 2 (PASILA)    PORTAIKKO
Portaat + Kolmerataa, yhdeksän raidetta Portaat +

Liukuportaat + Liukuportaat +
Hissi Hissi

 Kävelytaso

VARARAIDE
Ylätaso

  JUNA   JUNA   JUNA  

Päärata
Keskitaso

  JUNA   JUNA   JUNA  

Pisara tai Silmukka Alppilaan
Alataso

  JUNA   JUNA   JUNA  

Pisara tai silmukka Töölöön  

Heilurirata 

Liikenne-ennusteessa todettiin Itä- ja Länsi-Suomesta tulevien liikennevirtojen olevan suurin 
piirtein samansuuruiset6. Kokonsa puolesta nämä olisivat siksi yhdistettävissä. Tämä tapahtuisi 
rakentamalla Ilmalasta kaksiraiteinen Heilurirata Käpylään. Junat Turusta ajaisivat suoraan Itä-
Suomeen. Ne eivät kävisi enää päärautatieasemalla tai Pasilassa. Yhteys keskustaan toteutuisi 
joko Pisara/Silmukkaradalle vaihtamalla tai katutason nopealla raitiolinjalla. Itä-länsisuunnan 
kaukojunista olisi samanlainen vaihtoyhteys myös Käpylän nykyisen aseman korvaavalla 
Metropoliasemalla, jolla olisi myös vaihtoyhteys pohjoisen kaukoliikenteen juniin.  

Liikenne Heiluriradalla ei olisi kovin runsasta, nykyisellä liikennemäärällä vain yksi juna suuntaansa 
tunnissa. Heilurirataa voisi tulevaisuudessa hyödyntää myös poikittainen kaupunkijunien liikenne. 
Myös junaliikenteen voimakas kasvu ohjaisi kaupunkijunia Heiluriradalle, jos 
Pisara/Silmukkaradalle ei enää lisäjunia mahtuisi. 

Liittymät tarvittaisiin Pääradalle ja Lentoradalle (jos sellainen rakennetaan). Nämä täytyy toteuttaa 
eritasoisina. Sen sijaan yhteys Ilmalasta Pasilaan voidaan toteuttaa tasoliittymänä, sillä ei 
normaalisti ole risteävää liikennettä. Lisäksi on huomattava, että Rantaradan kaukoliikenneraiteilta 
on päästävä esteettömästi Silmukka/Pisararadalle. Se edellyttää samansuuntaisten raiteiden 
sijaitsemista rinnakkain samalla tasolla ainakin hetkellisesti. 

 

                                                
6 Junamäärä Rantaradalla 17 paria ja Kouvolaan 13 paria 
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Metropoliasema 

Heiluriradan perusedellytyksenä ovat hyvät vaihtoyhteydet Helsingin keskustan suuntaan. Tämän 
takia tarvitaan monipuolinen vaihtoasema Pääradan varteen. Tehtävän täyttää Metropoliasema. 
Paras lopputulos syntyy, kun Metropoliasema korvaa nykyisen Käpylän aseman ja rakennetaan 
kokonaan Tuusulantien länsipuolelle. Katutasossa on nopeiden raitiolinjojen vaihtopaviljonki.  

Kauko- ja lähiliikenteen välisten yhteyksien takia asema kannattaa rakentaa kaksikerroksisena. 
Ensimmäisessä vaihtoehdossa kaukoliikenneraiteet sijaitsevat yläkerroksessa ja kaupunkiradan 
raiteet alakerroksessa. Ylätasolla voi vaihtaa kaukojunia. Siirtymällä alatasolle pääsee 
kaupunkiradalle kumpaan suuntaan tahansa. 

Aseman eteläpuolella kaukoliikenneraiteet voivat laskeutua noin kolme metriä ja lähiliikenneraiteet 
nousta noin kuusi metriä. Näin raiteet ovat hetkellisesti samassa tasossa. 

0 m 300 m 500 m 800 m
Päärata 9m keskim. 1 % nousu Päärata

Metropoli

←Pasila
6 m asema→

Pisararata 0 m keskim. 2 % nousu  Kaupunki-

 
rata

 

Raiteisto voisi olla tällainen: 

    
    

            
   

      
            

   
      

 
    

         
   

            
         

   
      

 
    

         
   

            
 

Sininen: Lentorata ja Heilurirata 
 

   
          

  

Oranssi: Kaupunkirata ja 
Silmukkarata 

  
            

  

Punainen: 
Päärata 

    
  

            
  

Katkoviiva on alakerta 
   

  
              

 

Kaksoisviiva on ylittävä 
raide 

  

  
            

  

Katkopisteviiva: kaksi raidetta 
päällekkäin 

  
            

          
  

            
          

  
            

          
  

            
          

  
            

          
                

 
← 

Päärata ja Silmukkarata 
hetkellisesti 

               
   

samassa tasossa 
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Tässä vaihtoyhteys ei vielä täydellinen liikennetyyppien välillä. Kaukoliikenteen sisällä tarvitaan 
yhteys itäisen Suomen junien ja Tampereelle menevien välille. Kätevimmin tämä tapahtuu 
Tikkurilassa tai lentoasemalla, jos Lentorata rakennetaan. Metropoliasemalla vaihto kauko- ja 
lähiliikenteen välillä on oleellisinta. Raiteet kannattaa siksi jakaa eri tasoihin kulkusuunnan 
mukaisesti.  

Tällöin pohjoisesta tulevat junat olisivat ylätasolla. Helsinkiin saapuvilla matkustajilla olisi silloin 
paras yhteys raitiolinjojen katutason vaihtopaviljonkiin.  

Porras Porras  Porras

Kävelytaso Kävelytaso
laituriovet

Lentorata Kaupunkirata Päärata pää- Vararaide
Heilurirata Silmukkarata rautatieas:lta
etelään etelään etelään etelään

24 23 Ylätaso 22 Ylätaso 21

Lentorata Kaupunkirata Päärata pää- Vararaide
Heilurirata Silmukkarata rautatieas:lle
pohjoiseen pohjoiseen pohjoiseen pohjoiseen

Laituri Laituri Laituri
14 13 Alataso 12 Alataso 11

↑ laituriovet ↑  

Vaihtomukavuus kaukoliikenteen ja kaupunkiliikenteen junien välillä olisi optimaalinen: samaan 
suuntaan kulkeviin juniin vaihdettaisiin laiturin yli kulkien.  
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YLÄTASO ALATASO
Pääradalta Pääradalle

Kaupunki- Kaupunki-
Lentoradalta radalta Lentoradalle radalle

Lentoradan ja
Pääradan vä-  

→ ← kauounkiradan raide linen vaihde-
 - 3. kerroksessa yhteys →

  

↓ ↓ ↓ ↓ varadaide ↑ ↑ ↑ ↑
ja -laituri

14 13 12 11 24 23 22 21

 

Kaupunkiradan raiteet johdetaan kaukoliikenneraiteiden väliin, jolloin niillä on laituri kummallakin 
kyljellä ja siten suora vaihtoyhteys kaukojuniin. Turvallisuussyistä tarvittaneen laituriovet. 

Laiturin päissä on vaihdeyhteydet kaukoliikenneraiteiden ja Silmukka/Pisararadan raiteiden välillä 
(yhteys voidaan tehdä joko etelä- tai pohjoispuolelle tai vaikka molemmille, mikä tarjoaa 
maksimaalisen joustavuuden). Yhteys lentoradan ja pääradan välillä tulee olla jo ennen asemaa. 

Itäpuolelle on sijoitettu vielä varalaituri, joka on tarpeen lähinnä ruuhka- ja häiriötilanteissa. Sille on 
mahdollista päästä Pääradalta häiritsemättä lentoradan suuntaista liikennettä. 

Rakenne aseman pohjoispuolella on suunniteltava tarkasti: tarvitaan esimerkiksi useita 
päällekkäisiä vaihdeyhteyksiä. Myös kaupunkiradan raiteiden on koukattava vielä kerrosta 
alempaa, jotta ne eivät risteäisi Pääradan kanssa. Tilaa ennen Oulunkylän asemaa on runsaasti. 
Tässä vaihtoehdossa Heiluri/Lentoradan ei toisaalta tarvitse koukata aseman itälaitaan, jolloin 
vältytään ylimääräisiltä ylityksiltä tai alituksilta.  

Ilmala 

Ilmalassakin tarvitaan muutoksia, sillä aseman rakenteen on mahdollistettava sujuva vaihtoyhteys 
kauko- ja lähiliikenteen välillä. Olisi myös hyödyllistä, että kaukoliikenneraiteilta olisi vaihtoyhteys 
Silmukka/Pisararadalle. Koska tämä pakottaa joka tapauksessa jonkinlaiseen eritasoratkaisuun, 
kannattaa asema toteuttaa kaksikerroksisena. Tämä tuo samat edut kuin Metropoliasemalla. 
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ALATASO YLÄTASO
Huopalahdesta Huopalahdesta
˅ ˄ ↓ ↑ ˅ ˄ ↓ ↑

ILMALA

Silmukkarata Heilurirata Silmukkarata Heilurirata
Pasilaan Käpylään Pasilaan Käpylään  

Raiteiden välinen vaihdeyhteys kannattaa tehdä aseman länsipäähän, jolloin se ei häiritse 
raiteiden nousuja/laskuja. 

Yhteys päärautatieasemalle 

Tällä välillä raidemäärä supistuu nykyisestä kymmenestä neljään. Tämäkin on lopullisessa 
vaiheessa oikeastaan ylimitoitettu, mutta on tarpeen ennen Heiluriradan valmistumista ja myös 
erilaisissa häiriötilanteissa. 

HELSINGIN PÄÄRAUTATIEASEMA
KAUKOLIIKENNE KAUKOLIIKENNE JA PIKARAITIOTIE

   PÄÄRATA    PÄÄRATA
RANTARATA RAITIOTIE RANTARATA RAITIOTIE

↓ ↑ ↓  ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓  ↑ ↓ ↑

LINNUNLAULU

↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↕ ↓ ↑

KAISANIEMI

PÄÄRAUTATIEASEMA PÄÄRAUTATIEASEMA  
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Tilaa rautatiealueella jää runsaasti. Ratapenkalle mahtuu sekä nopea raitiolinja, jalankulkijoiden 
bulevardi että nopean pyöräilyn baana. 

Itse päärautatieasemalla junat käyttävät pääasiassa keskimmäisiä pitkiä laitureita muun ratapihan 
vapautuessa toisenlaiseen käyttöön. Neljä linjaraidetta muodostaa kaksi kaksiraiteista rataa. 
linnunlaulussa kumpikin haara muuttuu kolmiraiteiseksi maksimaalisen toimintavarmuuden 
takaamiseksi. Aseman puoliskoilla on työnjako. Itäpuoliskoa käyttävät pääasiassa junat, jotka 
kääntyvät laiturissa. Välillä huoltoon menevät junat käyttävät länsipuoliskoa. Sitä voivat toki käyttää 
myös muut junat, erityisesti Rantaradalta tulevat (loppuvaiheessa tällaisia ei juuri pitäisi olla). 

Vaihdeyhteydet ovat kaksinkertaisia, jolloin ratapihalla voi olla useita yhtäaikaisia junaliikkeitä. 
Tällä hetkellähän Kaisaniemessä näin on vain toiseen suuntaan.  

Asema- ja raidejärjestelyiden vaikutukset liikenteeseen 

Kaukolähiliikenteen siirtäminen Silmukkaradalle ja itä/länsi-suuntaisen liikenteen Heiluriradalle 
vähentää päärautatieasemalle menevää liikennettä oleellisesti. Sinne jää vain: 

• Tampereelta tuleva kaukoliikenne (maksimissaan 4 junaparia tunnissa) 
• Venäjän junat (1 pari)  
• yöjunat (1 pari, mukaan lukien Moskovan yöjuna) 
• ruuhka-ajan lisälähijunat (2- 3 junaa tunnissa, mutta vain ruuhkasuuntaan) 
• kahteen viimeiseen liittyvät huoltoliikkeet 

Yhteensä tämä tietää maksimissaan yhdeksää junaa suuntaansa, todennäköisesti kuitenkin 
vähemmän. Periaatteessa tämä junamäärä sopii hyvin yhdelle raideparille. Kaukoliikenteessä ei 
kuitenkaan voi aina laatia aikatauluja sen mukaan mitä raiteiden tehokkain mahdollinen käyttö 
vaatisi. Tehokkuus edellyttäisi tasaista liikennevirtaa, mikä ei aina ole mahdollista tai toivottavaa. 
Esimerkiksi nykyisin suurin osa kaukojunista lähtee Helsingistä tunnin alkupuoliskolla ja saapuu 
sen jälkipuoliskolla. 
 
Asemien sijainti 
 
Asemien ja radan monikerroksisen rakenteen vuoksi ne vievät vähemmän pinta-alaa, jolloin ne 
voidaan sijoittaa olemassa olevien rakenteiden viereen. Näin rakentaminen häiritsee vallitsevaa 
liikennettä mahdollisimman vähän.  
 
Pasilassa paras sijoitus olisi nykyisen aseman länsipuolella suunnitellun Veturitien kohdalla. 
Silmukkaradan itäinen haara kulkisi entisen satamaradan aukon alapuolella kohti Alppilaa. 
Läntinen haara voisi kiertäisi veturitallit länsipuolelta, joka olisi lyhyempi reitti ja myös 
yksinkertaisempi rakentaa. Yläratapiha voidaan siten kokonaan vapauttaa junaliikenteeltä.  
 
Käpylän metropoliasema alkaisi Tuusulan väylän sillalta ja jatkuisi entiselle tavaraliikenneasemalle. 
Ilmalassa uusi asema sijoittuisi nykyisten kaukoliikenneraiteiden koillispuolelle. 
 
365-vaihtomukavuus ja -kunnossapidon helppous 
 
Junaliikenteen uudelleen järjestäminen yllä esitetyllä tavalla tuottaisi paitsi täysin säätilasta 
riippumattoman vaihtomukavuuden kahdeksalle Helsingin vanhan ja uuden kantakaupungin 
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asemalla myös täysin säältä suojatun raiteiston valtakunnan vilkkaimmassa junaliikenteen 
solmukohdassa.  
 
Lupaava ratkaisu parhaillaan tutkittavana 
 
Tämän selostuksen kirjoittamisen hetkellä on tutkittavaksi noussut uusi kiehtova ajatus pohjoisen 
junaliikenteen reitistä Pasilan asemalta keskustaan Veturitallit länsipuolelta kiertäen. Junarata 
palaisi silloin alkuperäiselle paikalleen. Alustavan tarkastelun tulos on esitetty tämän selostuksen 
kansikuvassa. Tarkastelun perusteella vaikuttaa todennäköiseltä, että tämä ratkaisu olisi 
kokonaisuuden kannalta kaikkein paras. Se mahdollistaisi Keski-Pasilan junatuubin upottamisen 
vielä yhtä kerrosta alemmaksi, jolloin junaratojen yläpuolella katutaso olisi alaratapihan nykyisen 
maanpinnan tasolla. Entä jos, Helsinki? – raideliikenteen konsepti olisi silloin yhteensopiva 
kaikkien jo käynnissä olevien hankkeiden kanssa.  
 
Ratkaisun mukaan junarata voitaisiin myös maisemoida  Alppipuiston ja Eläintarhanpuiston väliin 
sijoittuvan viherkumpareen sisään. Ratapiha kaupunkia jakavana rakenteena olisi muuttunut 
vapaasti kuljettavaksi maanpinnaksi Helsinginkadulta Metsäläntielle. Alppipuisto ja 
Eläintarhanpuisto yhdistyisivät.  
 
Junaliikenteen ja nopeiden raitiolinjojen synkronointi   
 
Tämä selostus on kirjoitettu lähinnä Entä jos, Helsinki? –junaliikenneratkaisun kuvaamiseksi. 
Raideliikenteen kokonaisuuteen kuuluu asemien yläpuolella katutasossa liikennöivät nykyisen 
katuverkon parhaita reittejä hyödyntävät nopeat raitiolinjat. Mihin tarvitaan Töölön metrovarausta? 

       
Yllä esimerkkejä Silmukkaradan asemien poikittaisen raitioliikenteen nopeimmista linjoista, joilta on 
vaihtoyhteys myös Tuusulan ja Hämeenlinnan väyliltä keskustaan kulkevalle raitiolinjalle. Alla 
on keskustan raitiolinja, keskustan aseman katettu laituripiha sekä rakentamisoptio keskustassa.  

                  


