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Suunnittelun lähtökohdat 

●Kaupunkiliikenteen rata, joka samalla toimii lentokenttäratana 

•Tikkurilasta korkeatasoinen vaihtoasema 

•Houkutteleva joukkoliikenneyhteys 

•Panostetaan toiminnallisuuteen korkeatasoisilla infraratkaisuilla 

●Lentokenttäalue alitetaan tunnelina 

•Riskit lentokentän vedenotolle hallittava 

•Glykoliriskiä ei ollut esillä 

●Yhteisrahoitushanke 

•Valtio Liikennevirastona 

•Finavia  

•Vantaan kaupunki 

●Samaan hankkeeseen kuuluu tarvittavat tie- ja katurakentamiset 
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Aviapoliksen asema 
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Maankäytön haasteet 

●Osittain lentomelualue 

•Vanteen lentokentän ympäristölupaprosessi saman aikaisesti käynnissä 

•Myös lentoaseman tulevaisuuden suunnittelu saman aikaisesti Finavian johdolla 

●Asemat suunniteltiin pääosin tulevaa maankäyttöä varten ei jo rakennettua 

•Periaatteessa voitaisiin suunnitella kokonaisuutta 

•Käytännössä maankäytön tavoitteet ja ratkaisut ovat muuttuneet paljonkin 
Kehäradan rakentamisen aikana > vaikuttaneet projektin rakennustöihin  eli 
runsaasti muutoksia 

●Osa asemista päätettiin toteuttaa varauksena 

•Projektin aikana Vantaan kaupunki päätti uusien asemakohtien rakentamisesta 

•Kivistö ja Tikkurila toteutetaan kerralla, vaikka lähtökohtana oli, että projektissa 
toteutetaan vain 1. vaihe 
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Avorataosuus Ruusumäessä 
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Kaavalliset ratkaisut 

●Kehäradan rakentamista varten tehtiin erillinen Suomen pisin asemakaava 

•Kaava oli mahdollistava eli oli varattu riittävät työvarat 

•Kun Kehärata on valmis, on jo muutettu viereisten tonttien asemakaavoja, jotta ei 
jää hukka rata-alueita 

●Asemanseutujen kaavoitus on ollut Vantaalle haastava työ 

•Kehäradan toteuttamisen ja Liikenneviraston kannalta yhteistyö on sujunut hyvin 
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                    Ruskeasannan kuilurakennus 
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Sopimukset 

●Aiesopimus tehtiin vuonna 2008, kun hanke sai poliittisesti vihreää valoa 

●Kun hanke oli saanut valtion osalta valtuuden, tehtiin Vantaan ja Valtion välinen 
toteuttamissopimus 

●Tikkurilan matkakeskuksen osalta tehtiin erillinen toteuttamissopimus 

●Lisäksi tehtiin sopimukset lisäasemakohteista 

●Liikennevirasto ja Finavia ovat tehneet erillissopimukset rakennustoimenpiteistä 

●Kohteista tehdään lisäksi käytön aikaiset sopimukset 

•Pääperiaate on, että omistaja vastaa käytönaikaisista kustannuksista 

•Yhteisesti rahoitetut kohteiden osalta vastuu sovitaan käyttötarkoituksen 
perusteella 
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Lentoaseman asema 
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Rahoitus 

●Vantaa ja Valtio päättivät toteuttaa hankkeen yhteisenä projektina, jossakin kumpikin 
osapuoli maksaa suoraa osuutensa 

•Prosenttijako perustui yleissuunnitelman mukaisiin ratkaisuihin 

•Valtio maksoi radan ja maantiet 

•Vantaa kadut ja pääosan asemista 

•Tikkurila jaettiin Valtion asemasiltaan ja Vantaan toteuttamaan Dixien sisältäen 
linja-autoterminaalin 

•Finavia rahoittaa osaa Lentokentän asemasta ja Viinikkalan asemavarauksen 

•Asema-alueiden ja liityntäpysäköinnin kustannukset jaettiin 50/50% 

●Yleissuunnitelman perusteella saatiin kustannusjaoksi Vantaa 31,5 %, Valtio 68,5 %, 
jonka mukaan työ on tehty 

•Molempien osapuolten lisäosuudet molemmat ovat rahoittaneet  

•Vantaa lisäasemat ja Kivistön 2. vaihe 

•Valtio Glygoli aiheuttamat kustannukset 
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Tikkurilan asemasilta 
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