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Vantaan kaupungin 
tavoitteet ratikalle



• Vantaan kaupungin tavoite on kasvaa kestävästi 

vahvojen joukkoliikenneyhteyksien varteen.

• Kehäradan varteen voidaan kasvaa vielä vuosia, 

mutta sen jälkeen tarvitaan uusia sijainteja 

asunnoille ja työpaikoille. Yleiskaavassa kaupunki 

on tätä varten valinnut ratikan varren 

kasvukäytävän. 

• Vantaan ratikka on tärkeä osa pääkaupunkiseudun 

raideverkostoa, joka toimii seudun kehityksen 

selkärankana. Ratikka on osa MAL 2020 –

sopimusta, joten valtio maksaa 30% ratikan 

suunnitteluvaiheen kustannuksista.

Vantaan ratikka
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• Taloudellinen kestävyys:

• Lisää elinvoimaa ja vetovoimaa

• Lisää työpaikkoja ja asumista

• Sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys:

• Alueellinen hyvinvointi

• Vähentää segregaatiota alueiden välillä ja 

edistää kaupunginosien tasapainoista 

kehittämistä

• Ekologinen kestävyys:

• Ympäristöystävällisyys

• Hiilineutraali Vantaa 2030

Ratikka toteuttaa Vantaan 
kestävän kasvun tavoitteita
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Yleiskaava hyväksyttiin 

kaupunginvaltuustossa 

25.1.2021, voimaan 

myöhemmin

Ratikan varren kasvu ratikan 

yleissuunnitelmassa: 

36 600 asukasta

31 200 työpaikkaa

Yleiskaava mahdollistaa ratikan 
kasvukäytävälle uusia asukkaita ja 
työpaikkoja

Rakentamisen mahdollisuudet 2050 

Aviapolis

Tikkurila

Länsimäki

Hakunila
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Ratikan tavoitteet

Ympäristö-

ystävällisyys 

ja hiilineutraali

kaupunki

Vantaan 

vetovoima ja 

kaupungin 

kehittäminen

Alueellinen 

hyvinvointi ja 

työllisyys

Liikkumisen 

helppous ja 

saavutettavuus
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Vantaan ensimmäinen pikaraitiotie

• Reitin pituus: 19,3 km

• Pysäkkejä: 26 kpl

• Huippunopeus: 70 km/h

• Kapasiteetti: Jopa 225 hlöä / ratikka

• Vuoroväli: 5–20 min

• Matkoja v. 2030: 82 000 / vrk

• Suunnittelu 2020-2023, rakentaminen 2024-2028

• Rakentamiskustannus 393 milj. euroa,

josta Vantaan osuus 267 milj. euroa

• Maankäyttö reitin varrella 2017 / 2050:

• Asukkaat 50 600 / 87 200

• Työpaikat 51 500 / 82 700

Hanke pähkinänkuoressa
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Vantaan ratikalla on monia hyötyjä

Vantaan 
vetovoima 

kasvaa sujuvan 
poikittais-

yhteyden myötä

Kaupunki-
keskustoja ja 

pysäkki-
ympäristöjä 

kehitetään lähi-
palveluineen

Katuja 
parannetaan 

noin 
60 miljoonan 
euron arvosta 

ratikka-
hankkeen 

yhteydessä

Pyöräilyn 
baanoja 

rakennetaan 
noin 

15 miljoonan 
euron arvosta

Esteetön 
ja nopea 

kulkumuoto 
kaikille 

liikkujille

Vantaan 
ratikka on osa 
pääkaupunki-

seudun 
raitiotie-
verkostoa

Uusia 
asukkaita 

10 700 
enemmän kuin 
ilman ratikkaa

Uusia 
työpaikkoja 

4 700 
enemmän kuin 
ilman ratikkaa

Ratikka edistää Vantaan tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030.
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Ratikan tulot ja menot 40 vuodessa

Maanmyynti- ja 

maankäyttösopimustulot

270 M€

Kiinteistöverokertymän kasvu

120 M€

Rakentamisesta palautuva verotulo 

35M€

Tulot
425 M€

Vantaan 

rakentamis-

kustannukset

267 M€

Vantaan ratikan varren alueiden maanmyynti- ja maankäyttösopimustulot sekä 

kiinteistöverokertymä ovat suuremmat kuin ratikan rakentamiskustannukset. 16.9.2021



• Vantaa mukaan osakesarjaan, joka rakennuttaa ja 

omistaa varikot sekä hankkii ja omistaa kaluston

• Raideinfran rakentaminen Vantaan kaupungin taseessa

• Vantaan etuna kustannussäästöt laajemmassa 

vaunuhankinnassa, raitioteihin liittyvän osaamisen 

keskittäminen sekä mahdollisuus käyttää Helsingin 

varikkoja raskaampaan huoltoon

• Päätöksenteko: Helsinki ja Vantaa syksyn 2021 aikana

Vantaan näkökulma HKL:n yhtiöittämiseen



Kokonaisaikataulu



1 2 3Kaavarunko Asemakaavat Katu- ja 

puistosuunnitelmat

Jatkosuunnittelun tasot
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Jatkosuunnittelun tasot

• Linjaa maankäytön periaatteet 

reitin ympärillä pitkällä 

aikavälillä

• Tarkentaa yleiskaavaa ja 

yhdistää ratikan varren 

alueelliset kaavarungot

• Ohjaa ratikkakaupungin 

asemakaavoitusta

• Valmistuu 2022

• Mahdollistaa ratikan katu-

ja puistosuunnitelmat

• Yhteistyö ratikan varren 

kiinteistönomistajien 

kanssa aloitetaan 

kaavatarpeiden 

selvityksellä

• Valmistuu 2022

• Mahdollistaa ratikan 

rakentamisen

• Yksityiskohtaiset suunnitelmat 

perustuen ratikan 

yleissuunnitelmaan (hyv. 

tekninen lautakunta 19.11.2019)

• Valmistuu 2023

Kaavarunko1 2 Asemakaavat 3
Katu- ja 

puistosuunnitelmat
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Viestintä- ja vuorovaikutussuunnitelma

• Päätavoite: tarjota vantaalaisille riittävästi 

ajankohtaista tietoa hankkeen etenemisestä ja 

vaikutusmahdollisuuksista

• Tehdä hanketta tunnetuksi

• Luoda myönteistä odotusarvoa

• Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11/2020 

käynnisti vuorovaikutuksen asukkaiden kanssa

• Viestitään aktiivisesti suunnittelun etenemisestä ja 

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista

• Koronan vuoksi verkkotilaisuuksia, -kyselyitä ja 

nuorille suunnattu ratikkapeli tulossa syksyllä, 

kaupunginosatapahtumiin osallistuminen koronan 

hellittäessä



Kiitos
Kiitos!

Ratikkatietoa verkossa:

vantaa.fi/ratikka

Seuraa suunnittelua kartalla:

https://gis.vantaa.fi/ratikka/

Tilaa ratikan uutiskirje:

vantaa.fi/uutiskirjeet 

http://www.vantaa.fi/ratikka
https://gis.vantaa.fi/ratikka/
vantaa.fi/uutiskirjeet

