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Suunnitteluhankkeen 
tavoitteet

• Nopea junayhteys Turun ja Helsingin välille 

• Radan välityskyvyn parantaminen

• Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn 

parantaminen

• Elinkeinoelämän vetovoiman lisääminen

• Etelä-Suomen työssäkäyntialueen ja työmarkkina-

alueen laajentamien/yhdistäminen
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Suunnitteluhanke pähkinänkuoressa
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Hankekokonaisuus

• Espoo-Salo alustava yleissuunnitelma (2010)

• Espoo-Salo oikoradan YVA (2010)

• Espoon kaupunkirata: ratasuunnitelma (2015)

• Turun ratapiha ja Kupittaa-Turku kaksoisraide: 

ratasuunnitelma (2021)

Väylävirastolla kesken

• Helsinki-Turku nopean junayhteyden 

hankekokonaisuuden YVA

• Espoo-Salo oikorata, yleissuunnitelma (2021)

• Hajala-Nunna kaksoisraide ja oikaisut, 

yleissuunnitelma (2021)

ESA-rata: ratasuunnitelmat 2021-2023

RaS1: Espoo-Lohja

RaS2: Lohja-Salo

Salo-Hajala: ratasuunnitelma 2021-2022

RaS3: Salo-Hajala

Hajala-Kupittaa: ratasuunnitelmat 2021-2023

RaS4: Hajala-Nunna

RaS5: Nunna-Kupittaa
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RaS1&RaS2: Espoo-Salo 
oikorata (ESA-rata)

• Kaksiraiteinen sekaliikenteen rata

• Henkilöliikenteen junanopeus on 250 km/h

• Ratageometria suunnitellaan 300 km/h 

• Radalta on yhteys Hanko – Hyvinkää radalle 

Helsingistä Hangon suuntaan sekä Salosta 

Hyvinkään suuntaan

• Suunnittelualueen arvokkaaseen luontoon ja 

kulttuuriympäristöön sekä radan maisemaan 

sovittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota

• Selvitetään vaikutukset ja suunnitellaan 

vaikutusten vähentämis- tai poistamistoimenpiteet

• Asemat Hista, Veikkola, Vihti, Lohja

• Asemavaraukset: Myntinmäki, Huhmari, 

Lahnajärvi, Suomusjärvi, Muurla
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RaS1&RaS2: Espoo-Salo oikorata (ESA-rata)
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RaS3: Salo-Hajala

• Toisen raiteen suunnittelu nykyisen olemassa 

olevan raiteen viereen

• 13 uutta siltaa

• Kuusi levennettävää tai korjattavaa siltaa

• Kaksi uutta tunnelia

• Kahden nykyisen tunnelin korjaussuunnittelu

• Radan puoleisuuden tarkastelu

• Suunnittelu teknisin osin valmis 04/2022, jonka 

jälkeen hallinnollinen prosessi käynnistyy

Turun Tunnin Juna 8



RaS4: Hajala-Nunna

• Toisen raiteen suunnittelu nykyisen raiteen 

viereen

• Sisältää Hajalan, Kriivarin, Piikkiön ja Toikkalan

oikaisujen suunnittelun

• 40 uutta siltaa ja 11 korjattavaa siltaa

• Sisältää myös purettavia siltoja

• Raiteenvaihtopaikkojen sijainti tarkastellaan 

liikenneselvityksen kanssa

• Suunnittelun lähtökohtana toimii Väyläviraston 

yleissuunnitelma, joka teknisin osin valmistuu 

12/2021

• Ratasuunnitelma käynnistetään vuoden 2022 

alussa
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RaS5: Nunna-Kupittaa

• Toisen raiteen suunnittelu nykyisen raiteen 

viereen

• Suunnittelualueella yksi tasoristeys, jonka 

postaminen käydään Turun kaupungin kanssa 

läpi

• Sisältää kahdeksan uutta siltaa sekä seitsemän 

sillan korjaussuunnittelun

• Sisältää myös purettavia siltoja

• Raiteenvaihtopaikkojen tarkastelu 

liikenneteknisen selvityksen kanssa

• Ratasuunnitelma käynnistetään vuoden 2022 

alussa
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Liikenneinfrahankkeen eteneminen

Laki liikennejärjestelmästä ja 
maanteistä sekä ratalaki säätelevät

Maakuntakaava

Maakunnan liitto laatii
Yleiskaava Asemakaava

Kunta laatii ja  hyväksyy

Selvitykset

• Selvitykset 
vaikutuksista ja 
tarpeista

Yleissuunnitelma

• Maakunta- ja  
yleiskaavan 
mukainen

Tie-/ratasuunnitelma

• Asemakaavan  
mukainen

• Lunastusoikeus

Suunnittelun kesto

1-2 VUOTTA

Käyttö ja 

kunnossapito

Investointi-
päätös

Raken-
tamis-
suunni-
telma

Rakentaminen

Kunta laatii ja hyväksyy

2-4 VUOTTA 2-4 VUOTTA 1-2 VUOTTA 2-4 VUOTTA

YVA

Hyväksymis-
päätös

Hyväksymis-
päätös



Ratasuunnitelman tarve

• Ennen rautatien rakentamista on laadittava ja hyväksyttävä ratasuunnitelma

• Kun on kysymys vaikutuksiltaan vähäisestä rautatien rakentamista koskevasta 
hankkeesta, ratasuunnitelman laatiminen ei kuitenkaan ole tarpeen:

1. Jos hanketta varten ei oteta lisäaluetta

2. Jos kiinteistön omistaja tai omistajaan verrattava haltija on antanut 
kirjallisen suostumuksen lisäalueen ottamiseen.

Erityistapauksia

• Ratasuunnitelma on laadittava ja hyväksyttävä, kun rautatie lakkautetaan 
muulloin kuin rautatiealueen rakentamisen yhteydessä

• Ratasuunnitelma voidaan laatia ja hyväksyä myös rautatieliikenteen 

palvelualueen tai liitännäisalueen perustamiseksi tai tasoristeystä koskevana.
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Ratasuunnitelman voimassaoloaika

• Ratasuunnitelma on hyväksyttävä 4 vuoden kuluessa sen laadinnan aloittamisesta.

• Ratasuunnitelman hyväksymispäätös on voimassa 4 vuotta sen vuoden päättymisestä, jona 

suunnitelma on saanut lainvoiman.

• Ratasuunnitelman voimassaoloaikaa voidaan jatkaa 4 vuodella.

• Ratatyö katsotaan alkaneeksi, kun rautatiealue on otettu haltuun ratatoimituksessa pidettävässä 

haltuunottokatselmuksessa.
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Ratasuunnitelmassa osoitetaan 1/4

• Rautatien sijainti, käyttö eri tarkoituksiin, korkeusasema, poikkileikkaus ja kuivatus niin, että 

vaikutukset voidaan riittävästi arvioida ja rautatien alue voidaan merkitä maastoon.

• Suunnitellut eritasoristeykset, tasoristeykset ja kulkuyhteydet

• Tasoristeysten poistot ja järjestelyt sekä niitä korvaavat kulkuyhteydet.

• Maanomistusolot on otettava huomioon mahdollisuuksien mukaan → mahdollisuudet 

tilusjärjestelyiden käyttöön?

• Arvio rautatien vaikutuksista sekä toimenpiteet, jotka ovat tarpeen radan rakentamisen tai 

junaliikenteen haitallisten vaikutusten poistamiseksi tai vähentämiseksi.

• Radan myöhempää leventämistä varten varattavat alueet.
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Ratasuunnitelmassa osoitetaan 2/4

• Rautatien suoja-alueet ja tasoristeysten näkemäalueet.

Suoja-alue on normaalisti 30 metriä raiteen keskilinjasta, se voidaan supistaa tai pidentää 

jopa 50 metriin.
• Suoja-alue ei ole rautatiealuetta vaan jää maanomistajan omistukseen

• Radanpitäjällä on oikeus poistaa kasvillisuutta tai rajoittaa sen korkeutta  (huom tietyt poikkeukset)

• Kiinteistön omistajan oikeusaseman rajoitukset: 

kielto pitää rakennusta (poikkeuksena asemakaava-alue), 

kielto muuttaa maanpinnan muotoa ja ojittaa aluettaan rataa vaarantavalla tavalla.

• Arvio rautatien rakentamisen kustannuksista.

• Jos syrjään jäävä rataosuus jää edelleen radaksi tai muihin radanpitotarkoituksiin, siitä on 

määrättävä ratasuunnitelmassa.

• Liitännäisalueet ja niiden käyttämistä varten tarvittavat tieyhteydet.
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Ratasuunnitelmassa osoitetaan 3/4

• Rautatien rakentamisen ajaksi perustettavat oikeudet ja alueet 

ja käytettävät tiet
• Oikeus maa-aineksen ottamiseen rajoitetulla määrällä

• Läjitysalueet ja kulkuyhteydet niille

• Alueen käyttäminen tilapäisenä kulkutienä

• Varasto- tai muu sellainen alue

• Oikeus työssä tarvittavan yksityisen tien käyttöön tai tekemiseen.

• Laskuojia varten tarvittavat alueet
• Ratasuunnitelmassa osoitettu oikeus pitää laskuojaa toisen maalla tai johtaa kuivatusvettä toisen 

ojaan tai puroon, myös asemakaava-alueella

• Laskuojan alueeseen perustetaan rasiteoikeus ratatoimituksessa

• Hule- ja kuivatusvesien selvittäminen laajemmin vaikutusalueella
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Ratasuunnitelmassa osoitetaan 4/4

• Syrjään jäävän rautatiealueen käyttö
• Rakennettaessa rautatietä uuteen paikkaan, syrjään jäävä rautatie lakkautetaan ratasuunnitelman 

perusteella rautatienä, ellei syrjään jäävää osuutta määrätä jääväksi edelleen rautatieksi.

• Ratasuunnitelmassa on osoitettava, tarvitaanko aluetta tiealueeksi, museorautatieksi tai muuhun 

tarkoitukseen ja kuuluuko alueeseen erityistä hoitoa vaativia rakenteita tai laitteita.

• Ratasuunnitelmassa on osoitettava ne toimenpiteet, jotka ovat tarpeen entisen rautatiealueen 

palauttamiseksi ennalleen tai jätettävä alue sellaiseksi, ettei sen käyttöä osoitettuun tarkoitukseen 

vaikeudu.

• Liitännäisalue lakkautetaan kun sitä ei enää tarvita siihen tarkoitukseen, johon se on 

perustettu.
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Vuorovaikutus

• Asukastyöpajat kunnissa

• Infotilaisuuksia

• Uutiskirjeet  

• Virallinen tiedotuskanava on www.tunninjuna.fi

• Kuulutukset ratasuunnitelmasta lehti-ilmoituksilla sekä virallisella viranomaisen ilmoitustaululla 

Traficomin sivustolla www.traficom.fi
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