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Yleisötilaisuuden sisältö

• Väyläviraston rooli ja tehtävät

• Ratasuunnitelma

• Hankkeen taustat ja lähtökohdat Tampereen kaupungin näkökulmasta

• Alustavat suunnitelmaratkaisut

• Hankkeen aikataulu

• Yhteystiedot
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Väylävirasto

• Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalalla toimiva keskushallinnon virasto.

• Väylänpitäjänä vastaa tie-, rata- ja vesiväylien palvelutason ylläpidosta ja 
kehittämisestä valtion hallinnoimilla liikenneväylillä.

• Edistää toiminnallaan väyläverkon toimivuutta, automatisaatiota, liikenteen 
turvallisuutta, kestävää kehitystä osana liikennejärjestelmän kokonaisuutta sekä 
alueiden ja elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja tasapainoista kehitystä 

• Väylävirasto toimii radanpitoviranomaisena ja hallinnassaan olevan rataverkon 
radanpitäjänä.

• Väylävirasto saa rahoituksensa valtion budjetissa osoitetusta perusväylänpidon 
rahoituksesta ja erikseen nimetyistä valtuushankkeista.

• Tampereen kaupunkiseudun MAL- sopimuksessa on sovittu kaupungin ja valtion 
välisestä yhteistyöstä 
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Ratasuunnitelma

• Perustuu ratalakiin (110/2007).

• Ennen rautatien rakentamista tai lakkauttamista on laadittava ja hyväksyttävä ratasuunnitelma.

• Ratalaki korostaa vuorovaikutusta

• Varattava mahdollisuus osallistua ratasuunnitelman laatimiseen

• Valmis suunnitelma toimitetaan kuntiin nähtäväksi 30 päivän ajaksi

• Kunnan , ELY- keskuksen sekä maakuntaliiton lausunnot ratasuunnitelmasta

• Ratasuunnitelman hyväksyminen ja voimassaoloaika:

• Hyväksyttävä neljän vuoden kuluessa laatimisen aloittamisesta.

• Päätös hyväksymisestä raukeaa, jos rakentamista ei ole aloitettu 8 vuoden kuluessa hyväksymisestä (4 + 4 vuotta).

• Asukkailla ja elinkeinonharjoittajilla mahdollisuus tehdä muistutus kuntaan 

• Ratasuunnitelmaa ei saa hyväksyä vastoin oikeusvaikutteista kaavaa.
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Hankkeen taustat ja lähtökohdat
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Alustavat suunnitelmaratkaisut
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• Ratasuunnitelma tehdään tulevaan kaksoisraidetilanteeseen vaiheittain
rakentaminen huomioon ottaen

• Vaiheistus mahdollistaa seisakkeen toteutuksen nykyisellä raidemäärällä ennen
kaksoisraiteen toteuttamista

• Uusi alikulku on suunniteltu nykyistä avarammaksi ja rakennettavuudeltaan
mahdollisimman yksinkertaiseksi toteuttaa.

• Hissi- ja porrasyhteydet on mahdollista toteuttaa joko betoni- tai 
teräsrakenteisina ja laiturialueen katosratkaisut on teräs/lasirakenteisia

• Seisakkeen pohjoispuolen katu- ja raittijärjestelyt on suunniteltu aiemmin
Tampereen kaupungin toimeksiannosta ja yhteensovitettu ympäröivään
maankäyttöön

• Seisakkeen eteläpuolen raittiyhteys alikulusta Kokkolankatuun suunnitellaan
muun seisakkeen suunnittelun yhteydessä.



Alustavat suunnitelmaratkaisut
VAIHE 1:
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Alustavat suunnitelmaratkaisut
VAIHE 2:
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Hankkeen vaikutukset
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• Hankkeen yhteydessä tehdään selvitykset melu-, tärinä- ja runkomeluvaikutuksista sekä
otetaan näytteet nykyisestä ratapenkasta maaperän haitta-ainepitoisuuksien
selvittämiseksi

• Seisakkeen alueella ei ole tiedossa olevia erityisiä luonto- tai rakennusympäristökohteita

• Vaihe 1
• Vaikutuksia olemassa olevaan kevyen liikenteen verkostoon

• Vaikutuksia alueen pysäköintijärjestelyihin, liityntäpysäköinti rakennetaan seisakehankkeen yhteydessä

• Vaikutuksia alueen viihtyisyyteen ja toimivuuteen

• Vaikutuksia meluun ja tärinään

• Vaihe 2
• Vaikutuksia junaliikenteeseen (kaksoisraide)

• Vaikutuksia seisakkeen eteläpuolen maankäyttöön

• Vaikutuksia alueen viihtyisyyteen ja toimivuuteen

• Vaikutuksia meluun ja tärinään – huomioidaan tulevassa kaavoituksessa



Kustannukset
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• Alustava kustannusarvio on 5 M€ ja se tarkentuu suunnittelun edetessä

• Vaihe 1: 2,5 M€

• Vaihe 2: 2,5 M€



Hankkeen aikataulu

• Aloituskuulutus huhtikuu 2019.

• Yleisötilaisuus 4.6.2019.

• Valmiit suunnitelmat asetetaan nähtäville vähintään 30 päivän ajaksi elokuussa 2019.

• Sidosryhmiltä pyydetään lausunnot ja asianosaisten on mahdollisuus jättää suunnitelmista muistutuksia.

• Nähtävillä olon jälkeen radanpitäjä (Väylävirasto) ilmoittaa perustellun kannanottonsa suunnitelmaa vastaan tehdyistä 
muistutuksista. Radanpitäjän perusteltu kannanotto ilmoitetaan suunnitelmaa koskevassa hyväksymispäätöksessä. 

• Valmiin ratasuunnitelman hyväksyy Traficom.

• Ratasuunnitelma pyritään saamaan lainvoimaiseksi vuoden 2019 loppuun mennessä. 

• Rakentamissuunnitelman käynnistämisestä ja rakentamisesta ei ole vielä päätöksiä. Mahdollista ratasuunnitelman 
hyväksymisen jälkeen, aikaisintaan alkuvuonna 2020. Tarvitaan sopimus kaupungin ja valtion välille kustannusjaosta 
sekä molempien osapuolten päätös rahoituksesta. 

• Hanke voidaan toteuttaa osissa, osoitetun rahoituksen puitteissa. Esimerkiksi alikulku voidaan toteuttaa omana 
hankkeena.
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Palautteen antaminen

Palautetta voi antaa 4.6. – 20.6.2019

• Tässä tilaisuudessa palautelomakkeella tai sanallisesti

• Sähköpostilla osoitteeseen tomi.lindgren@vr.fi

• Nettisivuilta https://vayla.fi/tesoma löytyy myös

palautelomake
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Lisätietoja hankkeesta

Väyläviraston projektipäällikkö

Terhi Haapaniemi terhi.haapaniemi@vayla.fi

Suunnitteluttajakonsultin yhteyshenkilö, Ramboll CM Oy

Ari-Pekka Onnela ari-pekka.onnela@ramboll.fi

Suunnittelijakonsultin projektipäällikkö, NRC Group Finland Oy

Tomi Lindgren tomi.lindgren@vr.fi

Hankkeen nettisivut

https://vayla.fi/tesoma
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