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Missä mennään 
Vantaan ratikan 
suunnittelussa?





Hanke pähkinänkuoressa
Vantaan ensimmäinen pikaraitiotie

• Reitin pituus: 19,3 km

• Pysäkkejä: 25 kpl

• Huippunopeus: 70 km/h

• Kapasiteetti: 150 hlöä / vaunu

• Vuoroväli: 5–20 min

• Matkustajia v. 2030: 82 000 / vrk

• Suunnittelu 2020-2023, 
rakentaminen 2024-2028

• Mahdollistaa arviolta 10 700 
asukasta ja 4 700 työpaikkaa 
enemmän kuin ilman ratikkaa



Miksi ratikka?

Ohjaa kaupunkia 

kasvamaan sujuvan 

joukkoliikenneyhteyden 

varteen

Houkuttelee 

rakentamisinvestointeja

Jatkaa Kehäradan 

menestystarinaa

Esteetön ja nopea 

kulkumuoto kaikille 

liikkujille

Pysäkkiympäristöt 

kehittyvät viihtyisämmiksi 

ja palvelutaso paranee

Saavutettavuus paranee

Vantaan rakentamis-

kustannus

267 M€

Valtion tuki 

raidehankkeeseen

Katujen saneeraustarve 

myös ilman ratikkaa



Ratikan rakentamiskustannukset Vantaalle

Rakentamis-
kustannus

393 M€

Valtion 
osuus

114 M€

Helsingin 
osuus
12 M€

Vantaan
rakentamis-
kustannus

267 M€

Laskelmat perustuvat 25 vuoden laina-aikaan 2 prosentin korolla.
Vrt. Kehäradan rakentamiskustannukset Vantaalle 261 M€, kokonaiskustannus 801 M€.



Suunnittelun eteneminen



Jatkosuunnittelun tasot

1. Ratikan kaavarunko 2. Ratikan asemakaavat 3. Ratikan katu- ja 
puistosuunnitelmat



Ratikan asemakaavat

• Osoittavat riittävän tilan ratikan 
infrastruktuurille ja siihen liittyvälle 
katuympäristölle

• Laaditaan katusuunnittelun tilavarausten 
perusteella vaiheittain

• Erillinen OAS:

• 931200 Vantaan ratikka: Varikko (6.4.2021)

• 002457+002457ma Vantaan ratikka: 
Tikkurilanraitio (tulossa)

• Tulevat nähtäville vaiheittain

• Ratikka huomioidaan myös 
liittyvissä kaavahankkeissa

Ratikan asemakaavahanke, 1. lautakunta syksy/2021

Ratikan asemakaavahanke, 1. lautakunta talvi 2021/2022

Ratikan asemakaavahanke, 1. lautakunta talvi-kevät/2021-22



Infrasuunnittelu

• Suunnittelu kilpailutettu osissa:

• Itäosan (Jokiniemi-Länsimäki) katu- ja alustava 
rakennussuunnittelu (WSP, AFRY, Finnmap)

• Länsiosan (lentoasema-Tikkurila) katu- ja alustava 
rakennussuunnittelu (Sweco, Ramboll)

• Tikkurilan + tunnelin katu- ja rakennussuunnittelu 
(tarjouspyyntövaiheessa)

• Ratasähkösuunnittelu (Ratatek)

• Ensimmäiset katusuunnitelmat valmiit syksyllä 2021, 
viimeiset vuoden 2022 vuoden aikana



Ratikan kaavarunko
• Kaavarungolla

• Täsmennetään yleiskaavaa

• luodaan visio Vantaan 
ratikkakaupungista,

• määritetään tavoitemitoitus ja

• arvioidaan ratikkakaupungin kehittämisen 
vaikutukset.

• Kaavarunko

• laaditaan 800 m säteellä 
koko ratikkalinjasta

• kokoaa yhteen vyöhykkeen alueelliset 
kaavarungot ja ohjaa vyöhykkeen tulevia 
asemakaavoja

• valmistuu ratikan investointipäätösten 
pohjaksi.



Ratikan pysäkkiympäristöt

Pysäkki pysäkiltä omaleimaista 
kaupunkinauhaa

• Ratikan Design Manual (”laatukäsikirja”), 
jonka erityisinä teemoina laadukas 
kaupunkitila, ekologisuuden vaaliminen 
ja viihtyisyyden lisääminen

• Rakennetaan ratikkakaupungin palapeli 
pysäkeittäin. Reitit sitovat palat 
paikoilleen.

• Nostetaan vahvuudet ja määränpäät 
esiin jokaiselta pysäkinseudulta.

• Lähtökohdiksi nostettu myös asukkaiden 

toiveet ratikkakaupungista.



Ratakujan 
tunnelin reitti

Ratakujan tunneli

Pysäkki

Kaupunginhallituksen päätös ratikan 
tunnelin linjauksesta 26.4.2021 

• Tikkurilan juna-ratikka-bussi –
vaihtopaikka on ylivoimaisesti ratikan 
tärkein pysäkki

• Ratikan matkustajista vaihtajia on 80 
prosenttia, ja niistä 50 prosenttia vaihtaa 
Tikkurilassa

• Arjen liikkumisen ja asioinnin helppous

• Välittömän ympäristön erittäin hyvä 
palvelutaso



Mistä löytää tietoa 
Vantaan ratikasta?

• Verkkosivut: www.vantaa.fi/ratikka ja osallistuvavantaa.fi

• Usein kysytyt kysymykset ja Selvitykset ja aineistot

• Ratikan suunnittelu tarinakartalla: päivittyvällä kartalla

• Somekanavat:

• Facebook-sivut

• Twitter

• Instagram

• Kaupunkiympäristön YouTube-kanava

https://matti.vantaa.fi/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=9976c8bd978446e29e4585fa66722555

http://www.vantaa.fi/ratikka
https://osallistuvavantaa.fi/p/8bjb3bb3m7ik
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/liikenne/ratikka/tietoa/selvityksia
https://www.vantaa.fi/asuminen_ja_ymparisto/kadut_ja_viheralueet/liikenne/ratikka/tietoa/selvityksia
https://matti.vantaa.fi/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=9976c8bd978446e29e4585fa66722555
http://www.facebook.com/vantaanratikka
https://twitter.com/vantaanratikka
http://www.instagram.com/vantaanratikka
https://www.youtube.com/channel/UCIHnFisN2SBnFQO_Yu8hnpQ
https://matti.vantaa.fi/portal/apps/MapJournal/index.html?appid=9976c8bd978446e29e4585fa66722555


Kiitos!


