
     

Lentorata  
Kysymyksiä ja vastauksia  
 

Yleistä Lentoradasta /Lentoradan suunnittelu ja perustiedot 

 
1. Mikä Lentorata on? 

Lentorata on suunnitteilla oleva nopea, kaksiraiteinen kaukojunarata Helsinki-Vantaan len-
toasemalle. Radan pituus on 30 kilometriä ja siitä 28 kilometrin osuus tunnelissa. 

Lentorata erkanee Pasilan aseman pohjoispuolella pääradasta, kulkee Helsinki-Vantaan 
lentoaseman kautta ja liittyy päärataan Keravan aseman pohjoispuolella. Lentoradalta on 
yhteydet pääradalle pohjoiseen sekä Lahden oikoradalle.  

Lentorata on osa Helsingin ja Tampereen välistä nopean junayhteyden kehittämistä.  

 
2. Miksi Lentorata pitäisi rakentaa?  

Lentoradan tarkoituksena on lisätä pääradan kapasiteettia voimakkaasti kuormitetulla Pa-
sila-Kerava-osuudella. Lentoradan myötä lähijunaliikenteen vuoromääriä voitaisiin kasvat-
taa. Lisäksi Lentorata tarjoaa suorat kaukojunayhteydet Helsinki-Vantaan lentoasemalle.  

Lentorata lyhentää kaukojunan matka-aikaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle pääradan ja 
Lahden oikoradan suunnista arviolta 15-20 minuuttia, kun vaihto Kehäradan lähijuniin Tik-
kurilassa jää tarpeettomaksi. 

Matka-aika lentoasemalle on selvästi lyhyempi myös Helsingin rautatieasemalta ja Pasi-
lasta, kun käytetään Lentorataa Kehäradan lähijunien sijaan.  

Lisäksi Lentorata vähentää pääradan ruuhkia ja radan häiriöherkkyyttä sekä helpottaa lii-
kenteen kehittämistä tuleviin tarpeisiin. 

 
3. Mitä vaihtoehtoja Lentoradalle on? 

Pääradan kapasiteetin lisäämiseksi ja sen häiriöherkkyyden vähentämiseksi tarkastellaan 
kahta muutakin vaihtoehtoa: pääradan parantamista kahdella lisäraiteella (5. ja 6. lisä-
raide) sekä pääradan parantamista yhdellä lisäraiteella (5. lisäraide).  

Päätös seuraavaan vaiheeseen eli yleissuunnitteluvaiheeseen valittavasta vaihtoehdosta 
tehdään Lentoradan ja yllä mainittujen vaihtoehtojen ympäristövaikutusten arvioinnin 
(YVA) jälkeen. YVA-menettely tehdään vuosina 2022–2023.  

 
4. Milloin liikennöinti voisi alkaa? 

Lentoradan rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. Hankkeen toteutuessa liikenne alkaisi 
aikaisintaan 2030-luvun puolivälissä. 

  



     

5. Miksi Lentorata on suunnitteilla tunneliin? 

Uuden mahdollisimman lyhyen ja nopean radan sovittaminen olemassa olevaan ympäris-
töön olisi hyvin vaikeaa ja kustannuksiltaan samaa luokkaa kuin tunnelin rakentaminen.  

Lentoaseman rautatieasema on tunnelissa, jotta vaihdot Kehäradalle ja tulevaisuudessa 
mahdollisen Tallinnan tunneliyhteyden laitureille olisivat mahdollisimman sujuvat. Tunneli-
ratkaisu minimoi radan ympäristöhaitat olemassa olevalle ympäristölle ja maankäytölle.   

 
6. Kuinka syvällä Lentoradan tunneli tulisi olemaan? 

Alustavassa linjaussuunnitelmassa tunneli on varsin syvällä, jopa 50-100 metrin päässä 
maanpinnasta. Suuaukkojen ja lentoaseman alueilla tunneli on lähempänä maan pin-
taa.  Tunnelin korkeusaseman suunnittelu on vasta aloitettu, ja siinä selvitetään kor-
keusaseman reunaehtoja.  

YVA-selostuksessa esitetään jo pidemmälle viety linjaussuunnitelma. 

 
7. Kuinka paljon Lentorata ja sen vaihtoehdot maksaisivat? 

Tutkittavien vaihtoehtojen alustavat kustannukset arvioidaan suunnittelun aikana. Väylävi-
raston arvio Lentoradan kustannuksista on 2,7 miljardia euroa (Lentoradan liikenteellinen 
selvitys ja kustannusarvio 2018). Työn edetessä kustannusarvio päivitetään vastaamaan 
tarkempia suunnitelmia. 

 

8. Mitkä ovat Lentoradan ja sen vaihtoehtojen kansantaloudelliset vaikutukset? 

Suomi-rata Oy teettää erillisellä toimeksiannolla hankearvioinnin Väyläviraston ohjeiden 
mukaisesti. Aiemmissa Lentoradan selvityksissä on arvioitu myös hankkeen aluetaloudelli-
sia vaikutuksia: 

Uudenmaan liitto. 2018. Lentoradan vaikutusten arviointi. Uudenmaan liiton julkaisuja E 
204 – 2018. Linkki: https://paarata.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lentoradan_vaikutus-
ten_arviointi.pdf. 

Uudenmaan liitto ja Liikennevirasto.  2018. Lentoradan laaja-alaiset ja välilliset vaikutukset. 
Linkki: https://paarata.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lentoradan_laaja-alaiset_ja_valilli-
set_vaikutukset_2018.pdf . 

Ympäristövaikutusten arvioinnissa (YVA) ei tulla arvioimaan kansantaloudellisia vaikutuk-
sia. 

 

9. Miten lentoliikenteen kehitys ja liikenne-ennusteet on huomioitu Lentoradan ja sen 
vaihtoehtojen vaikutusten arvioinnissa?  

Hankevaihtoehtojen vertailussa käytetty valtakunnallinen liikennemalli ei lähtökohtaisesti 
sisällä ulkomaan lentoliikennettä, mikä vähentää oletettuja matkustajamääriä lentoase-
malle todellista alhaisemmaksi. Sen vuoksi liikenteen määrää on kasvatettu henkilöliiken-
netutkimuksen (HLT 2018) havaintoaineiston perusteella Helsinki-Vantaan lentoasemalta 
lähtevien ja saapuvien matkojen osalta laskentaa varten.   

Liikenne-ennusteet hankearviointia varten tekee FLOU Oy. 

https://paarata.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lentoradan_vaikutusten_arviointi.pdf
https://paarata.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lentoradan_vaikutusten_arviointi.pdf
https://paarata.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lentoradan_laaja-alaiset_ja_valilliset_vaikutukset_2018.pdf
https://paarata.fi/wp-content/uploads/2020/02/Lentoradan_laaja-alaiset_ja_valilliset_vaikutukset_2018.pdf


     

10. Mitä Lentoradasta näkyy maan päälle, kun se on valmis?  

Lentorata on suunnitteilla tunneliin 28 kilometrin matkalta, ja sen maanpäällinen osuus 
olisi noin kaksi kilometriä pitkä. Maan päällä näkyisi myös kuilurakennuksia. Kuilut ovat 
tunnelista maan pinnalle louhittuja ”aukkoja”, joiden kautta hoidetaan ilmanvaihtoa, sa-
vunpoistoa ja paineentasausta. Osa kuilusta toimii myös hätäpoistumisteinä. Kuilujen 
päällä maan pinnalla sijoitetaan kuilurakennus, joka sovitetaan ympäristöönsä. Lisäksi tun-
nelin louhimiseksi tarvitaan useita työtunneleita. Työtunnelit ovat kulkureittejä, joiden 
kautta hoidetaan rakentamisen aikainen liikenne ja mm. kuljetetaan louhe pois tunnelista. 
Työtunnelien suuaukot pyritään sijoittamaan siten, että niistä on mahdollisimman vähän 
häiriötä rakentamisen aikana. Tarvittava kuilujen määrä tarkentuu alustavan linjaussuun-
nittelun yhteydessä. Kuilujen lisäksi maanpinnalle saatetaan sijoittaa sähkönsyöttöasema-
rakennus.  

 

11. Missä vaiheessa ajotunnelien ja muiden maan pinnalle tehtävien rakenteiden sijainnit 
ovat tiedossa? 

YVA-selostuksessa esitetään ajotunnelien ja pystykuilujen likimääräiset sijainnit, alustavan 
linjaussuunnittelun tarkkuudella. Suunnittelun edetessä sijainnit tarkentuvat. 

 
12. Mahtuvatko kaikki junat rataverkkoon? Mitä tapahtuu Pisara-hankkeelle? 

Lentorata lisää junaliikenteen välityskykyä ruuhkaisella Keravan ja Pasilan välisellä osuu-
della. Lisäksi junien kulunvalvonnan uudistamien 2030-luvulla lisää rataverkon välityskykyä, 
kun junien vuorovälejä voidaan lyhentää nykyisestä. Lentorata ei erityisesti kytkeydy Pi-
sara-radan toteuttamiseen eikä vaikuta merkittävästi sen tarpeellisuuteen. 

 
13. Vuonna 2012 Väyläviraston teettämässä Itärataselvityksessä esitettiin vaihtoehtoja len-

toaseman ja pääradan väliseen liikenteeseen. Millä perusteella Lentoradan suunnitte-
luun valittiin suunnitteilla oleva linjausvaihtoehto? 

Uudenmaan maakuntahallitus teki 24.10.2011 päätöksen jatkaa uuden nopean radan 
suunnittelua lentoaseman kautta kulkevien vaihtoehtojen pohjalta. Uuden nopean Itära-
dan linjausta ryhdyttiin tarkentamaan välille Pasila-lentoasema-Kerava-Porvoo. Selvityksen 
aikana Finavia ilmoitti, että se kehittää tulevaisuudessa terminaalitoimintoja pääasiassa 
nykyisessä lentoterminaalissa ja puoltaa Lentoradan linjaamista sen kautta. Erityisesti tä-
män perusteella voitiin karsia Viinikkalan kautta kulkevat ratalinjaukset. Lentoaseman 
kautta kulkeva linjaus parantaisi myös pääradan välityskykyä Keravan eteläpuolella.  

Edellä mainitussa maakuntahallituksen päätöksessä esitettiin myös tarve arvioida Porvoon 
suunnan joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehtoja. Maakuntahallituksen päätöksen mukai-
sesti HELI – linjaus voisi palvella korkeintaan seudullista joukkoliikennettä. Maakuntahalli-
tus teki päätöksen ohjatakseen sillä maakuntakaavaehdotuksen laadintaa. Lopullisesti 
maakuntakaavaratkaisun hyväksyi maakuntavaltuusto. 

Uudenmaan maakuntakaavassa Lentoradan ohjeellinen linjaus vastaa vuosien 2010 ja 2018 
Lentorataselvitysten linjausta ja vuoden 2012 Nopea ratayhteys Helsingistä itään-selvityk-
sen linjausvaihtoehtoa A2.2. Lentorata on nopean kaukoliikenteen rata sekä osa Helsingin 



     

ja Tampereen välisen tunnin juna -yhteyden ja Itäradan kehittämistä, minkä takia sen lin-
jaus on suorin tutkituista vaihtoehdoista. 

 

14. Voisiko Lentorata liittyä päärataan suunniteltua etelämpänä? Onko Vuosaaren satama-
radan tunnelin kautta liittyminen mahdollista? 

Mahdollisuuksia Lentoradan liittymiseen päärataan on tutkittu jo aiemmin. Nyt tutkittava 
linjaus pohjautuu Uudenmaan maakuntakaavassa ja Keravan yleiskaavassa esitettyyn lin-
jaukseen.  

Lentorataa ei voi yhdistää Vuosaaren satamaradan tunneliin, sillä satamarata 

sijaitsee eri puolella päärataa. Toiseksi Vuosaaren satamaradan tunneli on yksiraiteinen ja 
siellä kulkee vain tavaraliikenne, kun Lentorata puolestaan olisi kaksiraiteinen suurnopeus-
rata matkustajaliikenteelle. 

  

15. Miten arvioidaan pääradan varrelta poistuvien katujen vaikutukset liikennevirtaan? 

Hankkeen aiheuttamien merkittävien katuverkkomuutosten vaikutukset liikennevirtoihin ja 
liikennemääriin arvioidaan Helsingin seudun liikennemallin (Helmet) avulla.   

 

16. Onko saatavissa kuvaa Lentoradan liityntäkohdasta päärataan Kytömaan kohdalla? 

Alustava linjaussuunnittelu on vasta alkanut ja vain alustavia linjauksia on tehty. Sen vuoksi 
tarkkoja kuvia ei vielä ole saatavissa. 

 

17. Miten Keravan asemalta löytyy tilaa uusille raiteille? 

Keravan aseman raiteistoon ei esitetä tai suunnitella muutoksia. Lentoradan raiteet liitty-
vät päärataan ja Lahden oikorataan Keravan aseman pohjoispuolella, Kytömaan alueella.  

 

18. Miten tunnelin pohjoisosan linjaus ja rakentaminen vaikuttavat Keravan kaupungin kes-
kustaan ja asemanseutuun sekä Sompion, Kanniston ja Savion kaupunginosien kehittä-
miseen ja nykyiseen asutukseen? 

Lentorata menee Keravan keskustan alitse syvällä tunnelissa ja nousee maanpintaan Kera-
van aseman pohjoispuolella, Kytömaan alueella. YVA-selostuksessa esitetään ajotunnelien 
ja pystykuilujen likimääräiset sijainnit, alustavan linjaussuunnittelun tarkkuudella. Suunnit-
telun edetessä sijainnit tarkentuvat. 

 

19. Miten Lentorata hyödyttäisi keravalaisia?  

Lentorata on pääasiassa kaukoliikenteen rata ja sillä ei ole merkittävää vaikutusta Keravan 
liikennejärjestelyihin. Tunnelien pystykuilujen sijainnit pyritään sijoittamaan siten, että hai-
tat nykyiselle ja tulevalle maankäytölle ovat mahdollisimman pienet.  

 

  



     

Miten Lentorata-hanke etenee? 

 

20. Miten hanke etenee?  

Lentoradan alustavan linjauksen suunnittelu tehdään vuosina 2022–2023. Alustavassa lin-
jaussuunnittelussa määritellään radan likimääräinen sijainti ja tilantarve, kuiluyhteydet 
maan pinnalle, suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusrat-
kaisut. Samaa aikaan tehdään työhön liittyvää turvalaite- ja sähköratasuunnittelua. 

Vuosina 2022–2023 tehdään myös Lentoradan ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Ym-
päristövaikutusten arviointi on suunnittelun apuväline, jonka avulla tunnistetaan hankkeen 
merkittävät vaikutukset sekä suunnitellaan haitallisten vaikutusten ehkäisy- ja lieventämis-
toimet. 

Ympäristövaikutusten arvioinnin jälkeen hanke jatkuu Ratalain mukaisilla suunnitteluvai-
heilla eli yleissuunnitelman ja ratasuunnitelman laatimisella. Yleissuunnitelman aloittami-
nen on mahdollista vuonna 2024. 

Rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty.  

 
21. Miten kauan Lentoradan suunnittelu kestää? 

Vuosina 2022–2023 tehdään Lentoradan alustava linjaussuunnitelma sekä ympäristövaiku-
tusten arviointi (YVA).  

Ratalain mukainen yleissuunnitelma ja ratasuunnitelma vievät sen jälkeen arviolta 4 
vuotta.  

 

22. Miten voin vaikuttaa hankkeeseen? 

Vuosina 2022–2023 tehdään sekä Lentoradan alustavan linjauksen suunnittelu että ympä-
ristövaikutusten arviointi (YVA). YVA-menettelyn aikana vaikuttamisen mahdollisuuksia on 
kahdessa kohdassa. YVA-ohjelman nähtävilläoloaikana ohjelmasta voi antaa palautetta tai 
mielipiteitä, samoin YVA-selostuksesta sen nähtävilläoloaikana. Mielipiteet osoitetaan Uu-
denmaan ELY-keskukselle. 

Sekä YVA-ohjelmasta että YVA-selostuksesta järjestetään yleisötilaisuuksia. Myös teknistä 
suunnitelmaa esitellään hankealueen kunnissa eli Helsingissä, Vantaalla, Tuusulassa ja Ke-
ravalla. YVA-ohjelman yleisötilaisuus pidettiin 27. lokakuuta 2022, teknistä suunnitelmaa 
koskevat tilaisuudet pidetään keväällä 2023 ja YVA-selostuksen tilaisuudet syksyllä 2023. 

Tarkempi aikataulu päivitetään Suomiradan verkkosivuille. Ohjeet ja aikataulun mielipitei-
den antamiseen voit tarkistaa osoitteessa ymparisto.fi/LentorataYVA. 

Hankkeeseen voi YVA-menettelyn jälkeen vaikuttaa Ratalain mukaisten yleissuunnitelman 
ja ratasuunnitelman laatimisen aikana esimerkiksi yleisötilaisuuksissa sekä jättämällä suun-
nitelmasta muistutuksen. Ratalainmukaisten suunnitelmien hyväksymispäätöksistä voi 
myös valittaa.  

 

https://suomirata.fi/lentorata/
https://www.ymparisto.fi/LentorataYVA


     

Lentoradan vaikutukset matkustamiseen 

 

23. Miten Lentorata vaikuttaa matka-aikoihin? 

Lentorata lyhentää kaukojunan matka-aikaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle pääradan ja 
Lahden oikoradan suunnista arviolta 15-20 minuuttia, kun vaihto Kehäradan lähijuniin Tik-
kurilassa jää tarpeettomaksi. Matka-aika myös Helsingin rautatieasemalta ja Pasilasta len-
toasemalle on Lentoradan kautta selvästi lyhyempi. Toisaalta kaukojunien poistuminen tai 
vähentyminen Tikkurilassa heikentää kaukojunayhteyksiä Tikkurilasta Tampereen ja Lah-
den suuntiin.  

Kaukojunien matka-aikoihin Pasilaan tai Helsingin päärautatieasemalle Lentorata ei toden-
näköisesti vaikuta merkittävästi. Junaliikenteen välityskyvyn kasvaessa liikenteeseen tulee 
kuitenkin enemmän joustovaraa, mikä vähentää junaliikenteen häiriöherkkyyttä ja myö-
hästymisriskejä. 

Lentorata kasvattaa pääradan kapasiteettia ja helpottaa lähijunaliikenteen kehittämistä. 
Lähijunien vuoroväliä voidaan tihentää, mikä lyhentää odotusaikoja. Lisäksi mahdolliset 
ryhmittelymuutokset harvemmin pysähtyvien nopeampien junien ja tiheämmin pysähty-
vien hitaampien junien kesken voi myös nopeuttaa matka-aikoja.  

Matka-aikavaikutukset tarkentuvat, kun Lentoradan ja pääradan junaliikenteen suunnitel-
mat tarkentuvat. 

 

24. Mitkä junat käyttäisivät Lentorataa? 

Lentoradalla kulkisi todennäköisesti pääasiassa kaukojunia ja mahdollisesti joitakin lähiju-
nia. Lentoradan junaliikenteestä ja sen vaikutuksista muuhun junaliikenteeseen ei ole vielä 
tarkempia suunnitelmia tai päätöksiä.  Lentoradalla olisi oma asema Kehäradan lentoken-
tän aseman yhteydessä. 

 

25. Voiko Lentoradalla matkustaa myös muut kuin kaukoliikenteen matkustajat? 

Lentoradalla kulkisi todennäköisesti pääasiassa kaukojunia ja mahdollisesti joitakin lähiju-
nia. Lentoradan junaliikenteestä ja sen vaikutuksista muuhun junaliikenteeseen ei ole vielä 
tarkempia suunnitelmia tai päätöksiä. 

 

26. Kuinka usein esim. Helsingistä pääsee lentokentälle? 

Lentoradan kautta yhteyksiä olisi ruuhka-aikoina mahdollisesti 6–8 kertaa tunnissa suun-
taansa. Lisäksi Kehäradan kautta lentoasemalle yhteyksiä olisi noin 12 kpl tunnissa (yh-
teensä Tikkurilan ja Vantaankosken kautta). Junien kulunvalvonnan uudistaminen digitaa-
liseksi 2030-luvulla voi mahdollistaa tiheämmänkin liikenteen. Lentoradan junaliikenteestä 
ja sen vaikutuksista muuhun junaliikenteeseen ei ole kuitenkaan vielä tarkempia suunnitel-
mia tai päätöksiä. 



     

Lentoradan vaikutukset ympäristöön ja rakennuksiin 

27. Miten Lentoradan haitallisia vaikutuksia lievennetään?  

YVA-selostuksessa esitetään hankkeen haitalliset vaikutukset, kuten luonto- tai meluvaiku-
tukset sekä rakentamisen aikainen häiriö. YVA-selostuksessa esitetään myös keinoja lieven-
tää haittoja tai välttää ne kokonaan. Toimenpiteet suunnitellaan yleissuunnittelun yhtey-
dessä ja tarkennetaan ratalain mukaisessa ratasuunnitelmavaiheessa.   

 
28. Miten tunnelin liikenne ja sen aiheuttama tärinä vaikuttaa tunnelin päällä oleviin asuin-

rakennuksiin? 

Liikenteestä aiheutuu tärinää ja runkomelua, joiden vaikutuksia arvioidaan Lentoradan jat-
kosuunnittelussa. Suunnittelussa huomioidaan tarvittavat toimenpiteet haittojen ehkäise-
miseksi. Ehkäiseviä toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi tärinäesteet. 

 
29. Millaisia vaikutuksia Lentoradalla on olemassa oleviin maalämpökaivoihin ja rakennus-

ten perustuksiin. Miten Lentorata vaikuttaa mahdollisuuksiin rakentaa uusia porakai-
voja? 

Olemassa olevat rakenteet, kuten rakennusten perustukset, ovat verrattain korkealla suh-
teessa Lentoradan korkeusasemaan. Energiakaivot ovat nykyään luvanvaraisia, ja lupia 
myönnettäessä huomioidaan Lentoradan varaus.  

Olemassa olevien kaivojen osalta tehdään kaivokartoitukset hankkeen myöhemmässä vai-
heessa. Silloin sovitaan myös toimenpiteistä. 

 

30. Rata kulkee useiden luonnonsuojelu- ja pohjavesialueiden kautta. Onko niiden suojaus 
otettu huomioon?  

Lentoradan maan päällä kulkevilla osuuksilla ei ole luonnonsuojelualueita. Luonnonsuoje-
lualueet ja esimerkiksi maakunnallisesti arvokkaat luontoalueet otetaan huomioon rauta-
tietunnelin ja ajotunneleiden sekä pystykuilujen suunnittelussa. 

Kalliotunnelin rakentamisessa huomioidaan pohjavesialueet. Kalliotunnelia ympäröivä kal-
liomassa tiivistetään injektoimalla vettä johtavat vyöhykkeet ja raot, jotta pohjavesi ei 
pääse virtaamaan tunneliin. Tunneliin ei haluta valuvan pohjavesiä, koska niistä on haittaa 
ja ne aiheuttavat pumppauskustannuksia.  

Pohjaveden seurantajärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan lähempänä toteutusta niin, 
että vuodenaikojen vaikutuksista saadaan riittävän pitkät seuranta-ajat. Seurantajärjestel-
mistä seurataan toteuttamista ja tarvittaessa kohdennetaan tiivistystoimenpiteitä.  

YVA-menettelyn yhteydessä arvioidaan vaikutukset luonnonsuojelu- ja pohjavesialueisiin. 

  



     

 

31. Miten varaudutaan rakentamisen aiheuttamaan pohjaveden laskuun ja sen rakennusten 
perustuksille aiheuttamiin mahdollisiin ongelmiin?  

Kalliotunnelin rakentamisessa huomioidaan pohjavesi. Kalliotunnelia ympäröivä kallio-
massa tiivistetään injektoimalla vettä johtavat vyöhykkeet ja raot, jotta pohjavesi ei pääse 
virtaamaan tunneliin. Tällöin myös tunnelin vaikutus pohjaveden pinnankorkeuksiin jää 
mahdollisimman pieneksi. Tunneliin ei haluta valuvan pohjavesiä, koska niistä on haittaa ja 
ne aiheuttavat pumppauskustannuksia.  

Tunneliin liittyy myös maanpinnalle ulottuvia rakenteita, kuten ajotunnelit ja pystykuilut. 
Myös näiden osalta otetaan huomioon mahdolliset vaikutukset pohjaveteen. Rakenteet 
suunnitellaan siten, että niiden vaikutus pohjaveteen ja esim. rakennusten perustuksiin jää 
mahdollisimman pieneksi. 

Pohjaveden seurantajärjestelmät suunnitellaan ja rakennetaan lähempänä toteutusta niin, 
että vuodenaikojen vaikutuksista saadaan riittävän pitkät seuranta-ajat. Seurantajärjestel-
mistä seurataan toteuttamista ja tarvittaessa kohdennetaan tiivistystoimenpiteitä. 

YVA-menettelyn yhteydessä arvioidaan vaikutukset pohjavesiin. 

 

32. Miten lentokentän glykolipäästöt otetaan huomioon Lentoradan rakentamisessa? 

Kehäradan rakentamisen yhteydessä saatujen oppien ansiosta lentokentän alueen glykoli-
vaikutuksen laajuus on tiedossa, ja päästöjen vaikutukset voidaan huomioida rakennerat-
kaisuissa etukäteen. Rakenneratkaisuissa huomioidaan oikeat materiaalivalinnat sekä riit-
tävät tilavaraukset. Ratkaisut tarkentuvat jatkosuunnittelussa. 

 

33. Miten rakentamisen aikaista tärinää ja melua ehkäistään? Aiheutuuko Lentoradasta me-
lua, kun se on valmistunut? 

Rakentamisen aikaisia haittoja ehkäistään huolellisesti ja lähtökohtaisesti huomioidaan lä-
histön asukkaat sekä muut melulle herkät toiminnat. Tärinäasiantuntija laatii louhintatyön 
ympäristöselvityksen ja riskianalyysin lähempänä hankkeen rakennusvaihetta. Selvityk-
sessä määritellään tarkempi katselmus- sekä selvitysalue.  

Kaikkien selvitysalueella sijaitsevien rakennusten, rakenteiden ja muiden tärinäherkkien 
kohteiden perustamistavat ja muut louhintatärinöiden ohjearvojen määrittelyyn tarvitta-
vat alkuarvot selvitetään. Rakennusten toiminnallisen käyttötarkoitusten perusteella teh-
tävä tärinävaikutusten arviointi laaditaan vastaavalla tavalla. Nämä tehdään lähellä varsi-
naista rakennustyötä, jolloin rakentamisen aikainen tilanne on selvillä. 

Katselmusalueella tehdään kiinteistökatselmukset ennen louhintatöiden alkua sekä niiden 
päätyttyä mahdollisten muutosten tai vaurioiden havaitsemiseksi. Tarvittaessa katselmuk-
sia voidaan järjestää myös louhintatyön aikana. Laajemmalla selvitysalueella sijaitseville 
rakennuksille, rakenteille ja laitteille määritetään sallitut tärinän ohjearvot heilahdusno-
peuden v (mm/s) tai kiihtyvyyden a (g) arvoina perustuen selvitettyihin rakennustietoihin. 
Tärinän jatkuvatoimiset mittauspisteet sekä suojattavat tai vaimennettavat laitteet määri-
tetään samassa yhteydessä. Louhintatyön aikana jatkuvatoimisia mittareita seurataan 



     

jokaisen räjäytyksen yhteydessä ja valvotaan, että tärinän voimakkuus ei ylitä kullekin ra-
kenteelle määritettyä ohjearvoa. 

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä (YVA) vuosina 2022–2023 selvitetään Lentora-
dan ja sen vaihtoehtojen (lisäraiteet pääradalle) meluvaikutukset ja määritetään tarpeen 
mukainen meluntorjunta asuinalueiden suojaamiseksi. 

Valmiista Lentoradasta pääosa (28 km) sijaitsee tunnelissa, mistä ympäristöön ei kantaudu 
ääntä. Maanpäällisellä osuudella (2 km) radasta tuleva ääni voi vaikuttaa lähialueen asuk-
kaiden viihtyvyyteen.  

ääradan parantaminen yhdellä tai kah-
della lisäraiteella, oletettavasti lisäävät ratamelua pääradan varrella.  

 

34. Mitä tapahtuu tunnelilouhinnasta syntyvälle louheelle? 

Tunnelin rakentamisen yhteydessä syntyy merkittäviä määriä kiviaineksia, joita hyödynne-
tään mahdollisimman paljon lähellä sijaitsevissa rakentamiskohteissa. Tämä edellyttää hy-
vää suunnittelua ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Kiviainesten kuljetusmatkojen mini-
moiminen voi edellyttää myös kiviaineshuollon tukialueita. 

 

35. Miten työmaaliikenteestä syntyviä häiriöitä vähennetään?  

Materiaalikuljetusten ja muun työmaaliikenteen haittoja voidaan lieventää esimerkiksi 
käyttämällä vähäpäästöistä kalustoa sekä rajaamalla lastausalueita louheella niin, että lähi-
alueelle kantautuu vähemmän melua ja pölyä. Lisäksi työmaateitä voidaan asfaltoida, kas-
tella ja puhdistaa sekä kuljettaa vain peitettyjä lasteja.  

Rakentamisen aikaisten vaikutusten arviointiin ja haitallisten vaikutusten lieventämiseen 
kiinnitetään erityistä huomiota ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä. 

 


