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Info om tågdepåplanerna i Kyrkslätt
Tietoisku Kirkkonummen junavarikko‐
suunnitelmista
(v1.6.2020)
**************
I det här dokumentet skildras utvald info angående tågdepåplanerna i
Kyrkslätt. All info är direkt citerat från de valda källorna.
Tässä dokumentissa esitetään keskeistä informaatiota Kirkkonummen
junavarikkosuunnitelmista. Kaikki informaatio on suoraan siteerattu
valituilta lähteiltä.
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1 LUOMAN JA MANKIN YMPÄRISTÖN PUOLESTA 1.6.2020


https://www.facebook.com/luomamankki/



Luovutimme tänään Uudenmaanliiton puheenjohtajille "Luoman ja Mankin ympäristön
puolesta" vetoomuksen. Sen allekirjoitti yhteensä 2169 henkilöä ‐ suurin osa
lähialueelta Kirkkonummelta ja Espoosta. Hyvät luonnon ja kulttuuriympäristön ystävät
viekää viestiä eteenpäin omissa poliittisissa verkostoissanne. Uudenmaanliiton
maakuntavaltuusto kokoontuu 9.6. päättämään kaavasta.

2 LÄNSIVÄYLÄ 21.5.2020


https://www.lansivayla.fi/paikalliset/1808877



Rantaradalle suunniteltu suuri junavarikko on saanut liikkeelle nimienkeruun adressiin,
jossa vastustetaan varikon sijoitusta Luoma‐Mankki ‐alueelle.



Junavarikon sijaintia ei maakuntakaavassa lopullisesti päätetä, vaan kaavamerkinnällä
mahdollistetaan jatkosuunnittelu.



Toisaalta jos kaavamerkintää ei jollakin alueella ole, suurten rakennuskohteiden
jatkosuunnittelu on mahdotonta.

3 LÄNSIVÄYLÄ 20.5.2020


https://www.lansivayla.fi/paakirjoitus‐
mielipide/1807494?fbclid=IwAR1hnSFbtMmMoNxD3fMxsV1wUD7iX2cC3e‐
CZ_q6LZOwGqyO_JAsAN6nImc



Uudenmaan maakuntahallituksen mukaan valtava junavarikko voidaan rakentaa Mankin
ja Luoman pelloille, Kauklahden uusien asuinalueiden välittömään läheisyyteen, suoraan
näköyhteyteen Lasilaaksosta ja keskelle Luoman ja Mankin kylämäistä aluetta.
Väyläviraston tavoitteen mukaan alueelle rakennettaisiin varikko, johon mahtuisi
paikasta riippuen jopa 82 noin 80 metriä pitkää junaa ja niiden teollisuus‐ ja huoltohallit.
Näiden valo‐ ja äänisaaste olisi ympärivuorokautinen.



Sinun vuoksesi perustettiin Facebook‐sivua ylläpitävä ryhmä, joka ajaa asiaa tämän
valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaan kulttuuriympäristön ja
luonnonsuojelualueen suojelemiseksi. Liity joukkoomme somessa ja allekirjoita
adressimme tai ota yhteyttä maakuntavaltuuston jäseniin ja kerro, mitä tämä alue
merkitsee sinulle, ja että varikolle on löydettävä pikimmiten parempi sijainti
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4 KANSANEDUSTAJA ANDERS ADLERCREUTZIN KIRJOITUS HELSINGIN
SANOMIEN LUKIJAN MIELIPITEESEEN 16.5.2020


https://www.facebook.com/andersatz/



Pääkaupunkiseudun lähiliikenteen kehittäminen edellyttää, että rakennetaan kaksi isoa
kunnossapitovarikkoa ‐ tai useampi pienempi. Maakuntakaavaehdotuksessa joka käsitellään
maakuntavaltuustossa 8.6. varikkomerkintä on sijoitettu Mankin ja Luoman rajalle, alavalle
maalle, savipellolle.
Paikka on rakenteellisesti todella ongelmallinen ja maisemallisesti katastrofaalinen. Pelkät
paalutuskustannukset lasketaan kymmenissä miljoonissa. Se, että merkintä on
maakuntakaavassa näin kiistanalaisessa paikassa ei edistä hanketta, vaan vesittää sitä.
Kunnilla on kaavoitusmonopoli ja minun on vaikea uskoa, että kumpikaan, ei Espoo eikä
Kirkkonummi, lähtisi kaavoittamaan varikkoa näin ongelmalliseen paikkaan.
Jotta voisimme tehdä oikean arvion ‐ ympäristövaikutusarviointeineen ‐ tulee esitää
vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja, jotka myös katsovat pitkälle tulevaisuuteen, eivät pelkästään
muutaman vuoden päähän.
Toivon, että maakuntavaltuusto myös päätöksessään toteaa tämän. Kaavamerkintä tulee
poistaa.

5 HELSINGIN SANOMAT (LUKIJAN MIELIPIDE) 16.5.2020


https://www.hs.fi/mielipide/art‐
2000006508928.html?fbclid=IwAR2bFmVR61X43TBw6pllFi2Pu_nogZbv3ZcjsGCX0s0m1r
6dxjALLgG‐k7U



Kysymys omavaraisuuden tärkeydestä on korostunut koronaviruskriisin vuoksi: pitäisi
välttää rakentamista peltomaalle, koska sitä ei koskaan enää saada takaisin
viljelykäyttöön.



Uudenmaan liiton maakuntavaltuusto päättää 9. kesäkuuta kokouksessaan Uusimaa
2050 ‐maakuntakaavasta. Kaavavalmistelun aivan loppumetreillä tuotiin viime syksynä
kaavaehdotukseen raskaan raideliikenteen varikon kaavamerkintä, joka koskee kahta
vaihtoehtoista aluetta Espoon Mankissa ja Kirkkonummen Luomassa. Käytännössä
nämä kuitenkin ovat yhtä ja samaa aluetta, koska ne sijaitsevat hyvin lähekkäin.



Alueet on nyt merkitty pääasiassa maa‐ ja metsätalouskäyttöön, ja alueella toimii useita
perheviljelmiä, joilla on pitkät perinteet arvokkaan kulttuurimaiseman ylläpitäjinä ja
elintarviketuotannossa. Perheviljelmien tulevaisuus alueella on nyt vakavasti uhattu,
mikäli kaavaehdotus toteutuu, eikä tähän asiaan ole juuri kiinnitetty huomiota tehdyissä
selvityksissä.



Kysymys omavaraisuuden tärkeydestä on myös korostunut koronaviruskriisin vuoksi:
pitäisi välttää rakentamista peltomaalle, koska sitä ei koskaan enää saada takaisin
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viljelykäyttöön. Maaseudun ja kaupungin välisten yhteyksien vahvistamiseksi tarvitaan
kaupungin läheisyydessä toimivia maatiloja.


Väylävirasto tekee varikkoselvitystä, mutta työ on vielä kesken eikä raporttia ole
julkaistu. Kuinka on mahdollista, että maakuntakaavaa viedään maakuntavaltuustoon
päätettäväksi, vaikka selvitystyöt ovat vielä näin pahasti kesken?



Onko Uudenmaan maakuntavaltuusto valmis uhraamaan perheviljelmät ja elävän
kulttuurimaiseman varikon alle?

6 LUOMAN JA MANKIN YMPÄRISTÖN PUOLESTA 15.5.2020



https://www.facebook.com/luomamankki/videos/2922008124513361/
Luoma‐Mankkiin suunniteltua junavarikkoaluetta lintuperspektiivistä (dronevideo).

7 ADRESSI: LUOMAN JA MANKIN YMPÄRISTÖN PUOLESTA –
JUNAVARIKOLLE LÖYDYTTÄVÄ PAREMPI PAIKKA! 14.5.2020


https://www.adressit.com/luoman_ja_mankin_ympariston_puolesta_junavarikolle_loy
dyttava_parempi_paikka?fbclid=IwAR2aTshCpFZ_dit3K609iFVGfJyHLtSP12ZEdNhEFemw
DnpJEG6GoYhU_LA



Me allekirjoittaneet vaadimme, että



o

Uudenmaan liitossa valmistellusta Uusimaa 2050 ‐maakuntakaavan kaavakartasta
poistetaan raskaan raideliikenteen varikon merkintä Espoonlahden pohjukassa ja

o

maakuntaliitto käynnistää selvitystyön asianosaiskuulemisineen sopivan alueen
löytämiseksi varikolle.

tilanne 21.5.2020: allekirjoituksia 1 175

8 VÄYLÄN LÄHIJUNALIIKENNEALUEEN VARIKKOSELVITYS 25/2020


https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2020‐25_lahijunaliikennealueen_web.pdf

9 KIRKKONUMMEN SANOMAT 12.5.2020


http://kirkkonummensanomat.fi/neo/?app=NeoDirect&com=6/159/53525/8cc3ca54c2



Kasvavan pääkaupunkiseudun liikkumisessa nojataan yhä vahvemmin joukko‐
liikenteeseen. Joukkoliikenteen pitkäjänteinen kehittäminen edellyttää pullonkaulojen
poistamista monella eri rintamalla. Väyläviraston ja HSL:n tekemässä esiselvityksessä on
käyty läpi varikkovajeen ratkaisuvaihtoehtoja HSL‐alueella Kirkkonummella, Keravalla,
Espoossa ja Vantaalla.
__________________________________________
SFP i Kyrkslätt: www.sfpkyrkslatt.fi

5 / 22
__________________________________________________________________________________


Varikot ovat edellytys junaliikenteen kehittämiselle. Junaliikenteen matkustajamäärien
ennustetaan kasvavan edelleen ja matkustajapaikat eivät riitä nykyisissä junissa ruuhka‐
huippujen aikaan enää 2020‐luvun lopulla. HSL:n tavoitteena on saada uusi junakalusto
käyttöön 2020‐luvun puolivälissä.



Varikko tarvitaan kaupunkiratojen eli Rantaradan ja Pääradan päihin sekä Kehäradan
varteen. Sijoitustarkastelussa on ollut mukana Jäspilä (Kerava), Luoma ja Vuohimäki
(Kirkkonummi) Mankki (Espoo) ja Petas (Vantaa).



Esiselvityksessä toteutuspolut lähtevät liikkeelle kunnossapitovarikon rakentamisesta
joko Rantaradalle tai Kehäradalle, jota seuraa pääradan säilytysvarikon rakentaminen
Jäspilään. Tämän jälkeen toteutetaan toinen huoltovarikko joko Rantaradalle tai
Kehäradalle.



Valmistunut esiselvitys on jatkoselvitys vuonna 2019 valmistuneelle selvitykselle, jossa
tarkasteltiin varikon mahdollisia sijainteja Rantaradan suunnassa. Nyt valmistunut
selvitys tarkastelee varikkotarpeita koko HSL:n alueella. Esiselvitys tarjoaa tietoa, jota
kunnat voivat hyödyntää varikoiden sijaintia koskevassa päätöksenteossa. Varikoiden
sijainnista sovitaan seudun yhteistyössä.



Maakuntakaavaehdotuksessa on kaavaselostuksen mukaan osoitettu nykyiset ja tulevat
raskaan raideliikenteen varikot. Rantaradalla raskaan raideliikenteen varikon
kohdemerkintä on merkitty Kirkkonummen ja Espoon rajalle.



Toteuttamisvaiheeseen voidaan päästä vuosina 2024‐2027.



Luoman alueen esimerkkisuunnitelmassa varikko olisi kunnossapito‐ ja säilytysvarikko,
jossa olisi 16 säilytysraidetta 62 junayksikölle ja neljä käyttövalmiushuoltoraidetta,
joissa olisi paikat 20 junayksikölle. Rantarataa lähimpänä oleva raide olisi läpiajoraide.
Kunnossapitohalliin johtavia raiteita olisi kahdeksan, joista kolme olisi läpiajettavia.
Junakaluston pesua varten olisi yksi raide, joka sijaitsisi käyttövalmiushuolto‐ ja kunnos‐
sapitoraiteiden välissä. Varikolla olisi neljä raidetta, joita käytettäisiin junien
kääntämiseen. Kääntöraiteet sijaitsisivat Rantaradan varrella varikon molemmin puolin.
Kääntöraiteet, varikon läpiajo‐ ja säilytysraiteet sekä huoltotieyhteydet edellyttäisivät
nykyisen Luoman ylikulkusillan (Kehä III) uusimisen ja uuden Bobäckinpuron ratasillan.



Vuohimäen alue sijoittuu Rantaradan ja kantatien 51 (Länsiväylä) väliselle alueelle, jota
nykyään käytetään maa‐ainesten ottamiseen, läjitykseen ja varastointiin. Varikon
sijoittaminen Vuohimäkeen edellyttää alueen asemakaavoittamista sekä mahdollisesti
yleiskaavan muuttamista. Vuohimäen alueen esimerkkisuunnitelmassa varikko toimisi
kunnossapito‐ ja säilytysvarikkona, jossa olisi 10 säilytysraidetta 61 junayksikölle ja neljä
käyttövalmiushuoltoraidetta 16 junayksikölle. Rantarataa lähimpänä oleva raide toimisi
läpiajoraiteena. Kunnossapitohalliin päättyviä raiteita olisi yhteensä kahdeksan.
Junakaluston pesua varten olisi yksi raide, joka sijaitsisi käyttövalmiushuolto‐ ja säilytys‐
raiteiden välissä. Varikolla olisi neljä raidetta, jotka toimisivat junien kääntämiseen.
Kääntöraiteet sijaitsisivat Rantaradan varrella varikon itäpuolella. Rantaradalta varikolle
ajo Kauklahden suunnasta tapahtuisi mahdolliselta yhdysraiteelta ja Siuntion suunnasta
uuden vaihdeyhteyden kautta, jotka eivät edellyttäisi muutoksia nykyiseen raidegeo‐
metriaan. Uuden yhdysraiteen pituus olisi noin 16,5 km. Yhdysraide lähtisi Kauklahden
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asemalta ja kulkisi nykyisen Rantaradan eteläpuolella. Kääntö‐ ja yhdysraiteet sekä
huoltotieyhteydet edellyttäisivät nykyisen Vuohimäen ylikulkusillan uusimisen.

10 VIISYKKÖNEN 12.5.2020 #1


https://www.viisykkonen.fi/uutiset/uusia‐junavarikkoja‐tarvittaisiin‐jopa‐kolme‐
%E2%80%93‐ensimm%C3%A4ist%C3%A4‐ehdotetaan‐joko‐vantaalle‐tai



Väyläviraston julkaisemassa esiselvityksessä on päädytty siihen, että junavarikkoja
tarvitaan pitkässä juoksussa kolme. Varikot pitäisi sijoittaa kaupunkiratojen eli
Rantaradan ja Pääradan päihin sekä Kehäradan varteen.



Sijoitustarkastelussa on ollut mukana Jäspilä (Kerava), Luoma ja Vuohimäki
(Kirkkonummi) Mankki (Espoo) ja Petas (Vantaa). Selvityksessä ei oteta suoraan kantaa,
mihin varikot pitäisi sijoittaa.



Hintojakin on laskettu. Selvästi kallein vaihtoehto on Kirkkonummen Vuohimäki yli 250
miljoonaa euroa. Hintaa nostaa noin 100 miljoonan euroa maksava ja lähes 17
kilometriä pitkä yhdysraide, joka pitäisi rakentaa Kauklahdesta Vuohimäkeen. Luoman
vaihtoehdolle on hintalappu 161 miljoonaa euroa ja Mankin 145.



Sekä Luomassa että Mankissa rakentamiskustannuksiin liittyy selvityksen mukaan
epävarmuutta maaperän takia. Alue on vanhaa merenpohjaa. Kummassakin kohteessa
pohjarakennekustannuksiksi on arvioitu 44‐48 miljoonaa euroa. Jos paalutuksiin
joudutaan turvautumaan, kustannukset kaksinkertaistuvat, selvityksessä
huomautetaan.



Keravan Jäspilän varikko olisi enemmänkin vain junien säilytystä varten, sen hinnaksi on
laskettu noin 50 miljoonaa euroa. Vantaan Petaksen kustannusarvio on noin 100
miljoonaa euroa.



Seuraavan kerran varikkoasia on esillä ensi kuun alussa, jolloin Uudenmaan
maakuntaliiton valtuusto käsittelee maakuntakaavaa.

11 VIISYKKÖNEN 12.5.2020 #2



https://www.viisykkonen.fi/uutiset/junavarikot‐suurin‐mahtuisi‐luomaan‐kallein‐olisi‐
vuohim%C3%A4ki‐my%C3%B6s‐mankki‐ulottuisi
Selvityksessä on entistä tarkemmin tarkemmin luonnosteltu eri sijoituspaikoissa sitä,
minkä kokoisia varikkoja voitaisiin mihinkin sijoittaa ja mitä ne maksaisivat.



Suurin yksikkö mahtuisi selvityksen mukaan Kirkkonummen Luomaan. Kunnossapito‐ ja
säilytysvarikolla voitaisiin säilyttää ja huoltaa 82 lähijunayksikköä. Varikko täyttäisi
kokonaan Rantaradan ja Kehä III välisen alueen, jolle voisi sijoittaa yhteensä 20 raidetta.
Varikkoalue olisi pitkälti yli kilometrin pituinen.



Mankissa varikkoalue jäisi Luomaa pienemmäksi. Kapasiteetti olisi 52 junayksikköä.
Mankin varikko ei mahtuisi kokonaan Espoon kaupungin alueelle, vaan se ulottuisi 200‐
300 metriä Kirkkonummen puolelle. Molemmissa vaihtoehdoissa Kehä III:n maantiesilta
pitäisi uusia.
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Vuohimäessä alustavan suunnitelman mukaan junavarikko voisi olla 77 junayksikön
kokoinen.



Vantaan Petaksessa varikon koko olisi 76 junayksikköä ja Keravan Jäspilässä vain 38.

12 LUOMAN JA MANKIN YMPÄRISTÖN PUOLESTA 7.5.2020


Sinä voit vaikuttaa! Du kan påverka!
Uusimaa 2050 ‐kaavassa päätetään järeän junavarikon sijainnista kesäkuussa. Sinä voit
vaikuttaa kaavan käsittelyyn.
Uusimaakaavan mukaan Espoonlahden pohjukan arvokkaan Natura‐
luonnonsuojelualueen välittömään läheisyyteen voidaan rakentaa raskaan
raideliikenteen varikko.
Varikon vaikutukset Espoon Mankin ja Kirkkonummen Luoman alueen erityisiin
luontoarvoihin, kulttuuriympäristöön, asumiseen ja elinkeinoihin on kaavatyössä
selvitetty vaillinaisesti. Lisäksi varikko sijoittuisi osin tulva‐alueelle, heikosti
rakennettavalle savikolle. Kaavaehdotuksesta tehdyt lukuisat muistutukset on
sivuutettu valmistelussa.
Nyt on viimeinen hetki vaikuttaa maakuntavaltuuston jäseniin ja palauttaa varikkoasia
huolelliseen valmisteluun! Varikon oikea paikka ei ole valtakunnallisesti arvokkaan
Espoonlahden Natura‐alueen vieressä, maakunnallisesti arvokkaassa maisemassa eikä
asuinalueiden välittömässä läheisyydessä.
Uusimaa 2050 kaava‐aineistoa valmistellaan parhaillaan maakuntavaltuuston
käsittelyyn. Valtuustossa on 80 jäsentä, joista 26 Helsingistä, 11 Espoosta ja 9 Vantaalta.
Kirkkonummelta on 2 edustajaa. Kokoomus on suurin puolue, sillä on 22 edustajaa.
Vihreillä on 17 ja SDP:llä 14 edustajaa.
Täältä näet valtuuston jäsenet, joihin voit vedota asiassa:
https://www.uudenmaanliitto.fi/uudenmaan_liitto/paatoksenteko/maakuntavaltuusto/
maakuntavaltuuston_jasenet?fbclid=IwAR0R0Dqk66RxwYAvC_mxP_MK0w0teAcMxq4E
xUFwarCtCvuDO0Fk84XvcUA

13 LUOMAN JA MANKIN YMPÄRISTÖN PUOLESTA


https://www.facebook.com/luomamankki/



paljon ajankohtaista asiaa, valokuvia ja keskustelua junavarikosta.
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14 HELSINGIN SANOMAT 25.2.2020


https://www.hs.fi/kaupunki/art‐2000006418383.html



Uudenmaan liiton hallitus ei näe mitään syytä hakea Espoon kaupunkiradan uudelle
varikolle sijaintia muualta kuin tulevan kaupunkiradan länsipäästä. Espoon
kaupunkirataa on määrä jatkaa Leppävaarasta Kauklahteen.



Jos uutta varikkoa ei saada eikä tilaa uusille lähijunille löydy, lähijunaliikennettä pitäisi
sopeuttaa, arvioi liikenteen tilaaja Helsingin seudun liikenne (HSL).



Kaupunkiradan jatke Leppävaarasta Kauklahteen on seudun ykköshanke valtion kanssa
tänä keväänä käytävissä maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) rakennushankkeiden
neuvotteluissa. Noin 275 miljoonan euron rakennushankkeessa tuotaisiin kaksi uutta
raideparia Leppävaarasta länteen.



Se mahdollistaa lähes metromaisen junaliikenteen Espoon alueella, koska hitaat
lähijunat ja nopeat kaukojunat voidaan erottaa omille raiteilleen. Mal‐listalle pääsy
merkitsisi, että valtio rahoittaa osan radan rakennuskustannuksista. Sopimuksen
mukaisesti kaupungit kaavoittavat lisää asuntorakentamista alueelleen.

15 VIISYKKÖNEN 24.2.2020



https://www.viisykkonen.fi/uutiset/junavarikosta‐pysyy‐kaavamerkint%C3%A4‐mankki‐
luoma‐alueella‐%E2%80%93‐varikosta‐tehtiin‐l%C3%A4hes‐140
Ison lähijunavarikon suunnitelmat Mankkiin tai Luomaan jäävät ainakin toistaiseksi
voimaan maakuntatason kaavoituksessa. Asiasta äänestettiin maakuntahallituksessa
maanantaina.



Junavarikon sijoituspaikka on ajankohtainen, kun Uudellamaalla valmistellaan
parhaillaan maakuntakaavaa. Esitys on ollut nähtävillä, ja siihen on voinut tehdä
muistutuksia.



Kaavaehdotuksessa on kohdemerkintä junavarikolle Espoon ja Kirkkonummen rajojen
molemmin puolin Mankkiin ja Luomaan.



Maakuntakaava on ylin kaavoituksen taso. Kun on kysymys suurista rakennus‐ ja
liikennehankkeista, niistä on oltava ensin merkintä maakuntakaavassa, ennen kuin
suunnittelu voi jatkua.



Junavarikosta tehtiin kaavaehdotukseen lähes 140 muistutusta. Espoon kaupunki ja
Kirkkonummen kunta vaativat kohdemerkinnän poistamista. Uudenmaan liiton
maakuntahallitus hyväksyi maanantaina vastineet muistutuksiin. Varikon
kohdemerkintää ei poistettu.
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16 KIRKKONUMMEN SANOMAT 7.2.2020


http://kirkkonummensanomat.fi/neo/?app=NeoDirect&com=6/159/51829/7ddfa59fed



Palvelutason ylläpitäminen edellyttää uuden junakaluston hankkimista. Kun nykyiset
Flirtti‐junat ostettiin 15 vuotta sitten arveltiin, että niillä selvitään 2030‐luvulle asti.
Käytön nopea kasvu vaatii kuitenkin lisää kalustoa jo pian 2020‐luvun puolenvälin
jälkeen, kertoi rata‐asioiden projektijohtaja Kimmo Sinisalo HSL:ltä.



Vuorovälien tihentämisen ja toiminta‐alueen laajentumisen arvioidaan kasvattavan
junien tarvetta noin 30‐40:llä. Tämän ohella harkitaan lisäksi 20‐30 junan
hankintaoptiota. Uusien junien käyttöönoton myötä on mahdollista lisätä liikennettä
Kirkkonummenkin suuntaan.



Kun Espoon kaupunkiradan jatke Leppävaarasta Kauklahteen toteutuu saadaan tälle
välille lisäraide jolloin on mahdollista järjestää Kirkkonummen ja Helsingin välille yksi
juna lisää tunnissa eli vuoroväliksi muodostuu 20 minuuttia.



Suurempi kaluston määrä vaatii lisää varikkotilaa junien huoltoa ja kunnossapitoa
varten. 2020‐luvun aikana tarvitaan yksi uusi varikko ja mikäli Pisara‐rata Helsingissä
toteutuu tarvitaa 2030‐luvulla toinen. Ensimmäinen uusi varikko tulee saada käyttöön
vuonna 2026, kertoi Sinisalo.



Kirkkonummi varautuu 50.000 – 60.000 asukaslukuun lähivuosikymmeninä, mikä
edellyttää huomattavia panostuksia joukkoliikenteeseen. Maankäytön suunnittelussa
lähdetään siitä, että uusi rakentaminen keskittyy voimakkaasti ratojen tuntumaan.
Masala, Jorvas ja Tolsa ovat alueita missä maankäyttöä tullaan tehostamaan.
Mahdollinen tuleva ja Veikkolaa sivuava Tunninrata Helsingin ja Turun välillä tuo
raideyhteyden myös Pohjois‐Kirkkonummelle, kertoi arkkitehti Seppo Mäkinen kunnan
puolelta.

17 SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO / UUSIMAA 14.1.2020


https://www.sll.fi/uusimaa/2020/01/14/taydennys‐lausuntoomme‐uusimaa‐2050‐
kaavasta‐luoman‐ja‐mankin‐varikon‐
osalta/?fbclid=IwAR1Kescuh4wO4l6bNlY3C2jTEyG_u6zKirzX2UuGCIoMKLzSten1q‐
wEhWo



Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri kiinnittää Uudenmaan liiton huomiota
siihen, että Uusimaa 2050 ‐kaavan Natura‐arvioinneissa ei ole otettu riittävästi
huomioon tulvariskialueita. Niiden merkitys on kasvamassa ilmastonmuutoksen takia,
joten rakentamisen pitkänkin aikavälin vaikutukset tulee ottaa huomioon. Tämä
merkitsee sitä, että tulvariskejä ei ole riittävää tarkastella vain suhteessa
rakentamiseen. Tarvitaan myös arviointia rakentamisen ja tulvariskien
yhteisvaikutuksista luonnonarvoihin.



Tulvariskialueella on merkitystä muun muassa Luoman ja Mankin varikon
toteuttamiskelpoisuuden suhteen. Varikko olisi Espoonlahti‐Saunalahti ‐nimisen Natura
__________________________________________
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2000 alueen välittömässä läheisyydessä. Tulvariskien pahentaminen voi lisätä päästöjä
varikolta suojeltuun vesistöön.

18 VIISYKKÖNEN 2.12.2019


https://www.viisykkonen.fi/uutiset/uusi‐tutkimus‐joukkoliikenteen‐
k%C3%A4ytt%C3%B6‐v%C3%A4hentynyt‐kirkkonummella‐%E2%80%93‐oma‐auto‐
yleisin‐kulkupeli



Joukkoliikenteen käyttö on tuoreen tutkimuksen mukaan hiipunut viime vuosina
Kirkkonummella. Kehitys ei poikkea kovin paljon muista Helsingin seudun kehyskunnista.



Kirkkonummelaiset tekivät kaikista matkoistaan 57 prosenttia autolla. Osuus on sama
kuin kuusi vuotta sitten. Joukkoliikenteellä matkoista tehtiin viime syksyn kyselytulosten
mukaan 11 prosenttia. Pyöräilyn ja kävelyn osuus oli yhteensä 28 prosenttia.



Kuudessa vuodessa joukkoliikenteen osuus oli pudonnut neljä prosenttiyksikköä 20:stä.



Myös Espoossa, Järvenpäässä, Hyvinkäällä ja Tuusulassa joukkoliikenteen osuus oli
pienentynyt. Kehyskunnista vain Keravalla ja Sipoossa oli joukkoliikenteen käyttö
suhteellisesti kasvanut. Kehyskunnissa automatkojen määrä henkeä kohti kasvoi ja
pääkaupunkiseudulla pysyi ennallaan.

19 YLE 23.11.2019


https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/24/det‐har‐ar‐prislappen‐for‐reparation‐av‐
kustbanan‐tre‐alternativa‐
modeller?fbclid=IwAR1xcSHlIkRF7ceN2sxyjbBHfSdYPnTL2U51GtazSOGZHJ4LpYGfKsxv9S4



Trafikledsverket Väylä har låtit göra en utredning över vad en grundlig förbättring av
kustbanan mellan Åbo och Helsingfors skulle kosta och innebära för passagerartrafiken:
o

o

Alternativ 1: Förbättra kustbanan för att kunna höja hastigheten.


Kostnader: 221 miljoner euro.



Fördelar: Sparar 5 minuter i restid, punktligheten förbättras.



Nackdel: Gör det inte möjligt att öka antalet fjärrtåg.

Alternativ 2: Bygga dubbla spår längs hela sträckan.


Kostnader: Esbo‐Karis‐Salo: 1375 miljoner euro. Salo‐Åbo: 425 miljoner
euro. Sammanlagt 1800 miljoner euro.



Fördelar: Möjligt att öka antalet fjärrtåg, resan skulle förkortas med 10
minuter. En del nya resenärer



Nackdelar: Ingen tillgång till resernärer från Lojoområdet. Kräver inlösning
av områden längs banan. Alla broar och tunnlar måste förnyas.
__________________________________________
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o



Alternativ 3: Bygga dubbla spår längs kustbanan och förbättra den så att det blir
möjligt att öka tåghastigheten till 200 eller 220 km/h.


Innebär att den nuvarande sträckningen skulle rätas ut mellan Esbo och
Salo.



Kostnader: Esbo‐Karis‐Salo: 2735 miljoner euro. Salo‐Åbo: 425 miljoner
euro. Sammanlagt 3160 miljoner euro.



Fördelar: Restiden för fjärrtågen förkortas med 20 minuter och fler
fjärrtågsturer kan sättas in.



Nackdelar: Ger ingen tillgång till resenärer från Lojoområdet. Innebär att
befintliga stationer måste byggas om. Kräver inlösning av områden längs
banan. Broar och tunnlar måste förnyas. För att kunna höja tågens hastighet
till 200 eller 220 km i timmen krävs att järnvägen rätas upp vilket innebär
stora förändringar i omgivningen

Att bygga två spår längs kustbanan försvåras också av bebyggelsen i närheten av den
nuvarande järnvägen. Dessutom säger Mäenpää att antalet potentiella nya passagerare är
färre längs kustbanan än direktbanan mellan Esbo‐Salo kan erbjuda. Nyttan med att bygga
två spår längs kustbanan är förhållandevis liten i jämförelse med vad det kostar, säger
Mäenpää.

20 HELSINGIN SANOMAT 22.11


https://www.hs.fi/kaupunki/art‐
2000006317123.html?share=bbc7aecdc53e8bc0f7ef8b1d0671d5af&fbclid=IwAR0ti6tuA‐
N946o_wxnPAuJbNIWKtcStjSZsTKZOS1cTeDvc‐QSx5mOg0qo



Espoon ja Kirkkonummen nihkeä asenne uuden junavarikon rakentamiseen saattaa
aiheuttaa liikenteen karsintaa rantaradalla ja pääradalla 2020‐luvun puolivälissä.



Junapula on odotettavissa, kun uusi kaupunkirata Leppävaarasta Kauklahteen valmistuu.
Nykyiset 81 lähijunaa ovat tuolloin tulleet peruskorjausikään, ja niistä moni on yhtä aikaa
pois liikenteestä ja huollossa.



Jos varikkoa ei saada eikä tilaa uusille lähijunille löydy, lähijunaliikennettä pitäisi sopeuttaa.
HSL:n näkemyksen mukaan liikenne ohjataan sinne, missä on suurin kysyntä eli rantaradalla
Leppävaaran ja Helsingin väliseen liikenteeseen ja pääradalla Tikkurilan ja Helsingin väliseen
liikenteeseen.



”Uusista ratahankkeista, kuten Espoon kaupunkiradasta ei saataisi hyötyjä, koska
kalustomäärä ei riitä liikenteen lisäämiseen suunnitellusti”, HSL:n esityslistalla todetaan.



Muita vaihtoehtoja ovat junien lyhentäminen nykyisestä, Y‐junien yhdistäminen U‐junaan ja
A‐junien vuorovälin harventaminen.



Ilman kaupunkirataakin pääkaupunkiseudun junaliikenteessä on ollut 2,5–3 prosentin kasvua
viime vuosina. Sekä rantaradalla että pääradalla junat ovat olleet ajoittain täpötäynnä.
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HSL on jo sitoutunut lisäämään Järvenpään junavuoroja 2020‐luvulla. Järvenpää teki juuri
päätöksen siitä, että se liittyy HSL:een. Myös Keravan ja Nikkilän välistä junaliikennettä
selvitetään.



Lähiliikenteen suurin kasvu on kuitenkin odotettavissa rantaradalla, kun Espoon
kaupunkirata valmistuu. Kaupunkiradan lisäraiteet tuovat metromaisen 10 minuutin
vuorovälin junaliikenteeseen Leppävaaran ja Kauklahden välillä.



Noin 275 miljoonan euron kaupunkirata on seudun kuntien yhteinen kärkihanke valtion
kanssa käytävissä maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimusneuvotteluissa (mal). Ensi
keväänä solmittavassa sopimuksessa valtio ohjaa investointirahoja seudulle tärkeisiin
liikennehankkeisiin sitä vastaan, että kunnat sitoutuvat lisäämään asuntotuotantoa.



Pääradan varressa Keravalla on mahdollisuus sijoittaa pienehkö varikko Jäspilään, mutta se
palvelisi lähinnä pääradan lähijunaliikennettä. Vantaa on ilmoittanut, että kehäradan
varteen on mahdollista sijoittaa yksi varikko 2030‐luvun liikenteen kasvua varten. HSL
varautuu tuolloin hankkimaan 20–30 junayksikköä lisää.



Varikkoa ei tarvita junien makuuttamiseen, vaan sitä tarvitaan junien huoltoon ja
kunnossapitoon. Nykyisellä Ilmalan varikolla Junakalusto oy:llä on huoltohalli kahdeksalle
junalle. Muut palvelut kuten pyöräsorvi ja ulkopesukone ovat yhteiskäytössä VR:n kanssa.



Ei ole mitään takeita siitä, että Ilmalan yhteiskäyttö voisi jatkua eikä mitään takeita sen
riittävästä kapasiteetista. HSL lähijunaliikenteen kilpailutus ratkeaa ensi keväänä, ja on
mahdollista, että liikennettä hoitaa jatkossa joku muu kuin VR.



Jos lähiliikenteen junia huollettaisiin muualla kuin Ilmalassa, vapautuisi nykyisiä
huoltoraiteita matkustajaliikenteeseen. HSL:n näkemyksen mukaan tämä lisäisi merkittävästi
liikennemahdollisuuksia Pasilan ja Helsingin päärautatieaseman välillä.

21 HELSINGIN SANOMAT 6.11.2019


https://www.hs.fi/kaupunki/art‐2000006298704.html



Espoon kaupunginhallitus ja Kirkkonummen kunnanhallitus tyrmäävät uuden junavarikon
sijoittamisen Kauklahden länsipuolelle



Espoon ja Kirkkonummen päättäjien mielestä varikko pitää sijoittaa jonnekin muualle.
Espoon lausunnon mukaan alueen arvot ja lähtökohdat eivät puolla varikon sijoittamista
Mankin‐Luoman alueelle. Maaperä on vaikeasti rakennettavaa, koska savea on yli 15 metriä.
Alueen välittömässä läheisyydessä on sekä vanhaa että uutta asuntokantaa.



Uudelle varikolle on haettu paikkaa Uudenmaan maakuntakaavassa, jonka valmistelu on
parhaillaan loppusuoralla. Molemmat kaupungit tekivät muistutuksen kaavaesityksestä.



Espoon lausunnon mukaan Mankki ja Luoma ovat kulttuurihistoriallista arvokasta aluetta,
jonka vieressä on Natura‐alue ja luonnonsuojelualue.
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Kirkkonummen lausunnossa tähdennetään, ettei vielä ole riittävästi faktatietoa sen tueksi,
että varikko pitäisi kokonaan sijoittaa Kirkkonummen puolelle. Sen mielestä
maakuntakaavan pitäisi mahdollistaa muutkin sijainnit rantaradan varressa.



Espoon mielestä vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ovat Ilmalan varikkoalue sekä
Kirkkonummen keskustan länsipuolella Vuohimäki. Espoon mielestä junaliikenteen
varikkotarvetta voitaisiin vähentää myös heilurimallilla eli liikennöimällä junia rantaradan ja
pääradan välillä, jolloin kaikki vuorot eivät enää päätyisi Helsingin päärautatieasemalle.



Kaupunkiradan jatke Leppävaarasta Kauklahteen on seudun ykköshanke valtion kanssa
käytävissä maankäytön, asumisen ja liikenteen (mal) rakennushankkeiden neuvotteluissa.
Noin 275 miljoonan euron rakennushankkeessa tuotaisiin kaksi uutta raideparia
Leppävaarasta länteen.



Se mahdollistaa lähes metromaisen junaliikenteen Espoon alueella, koska hitaat lähijunat ja
nopeat kaukojunat voidaan erottaa omille raiteilleen. Jos hanke päätyy mal‐listalle, valtio
rahoittaa osan rakennuskustannuksista sitä vastaan, että kaupungit kaavoittavat lisää
asuntorakentamista alueelleen.



Junaliikenteen kasvattamisen kannalta uusi varikko on kuitenkin sekä Väyläviraston että
liikenteen tilaajan Helsingin seudun liikenteen (HSL) näkemyksen mukaan välttämätön.



Nykyisen Ilmalan varikon laajentaminen on hankala idea, sillä vaikka varikkoalueen omistaa
valtio, VR omistaa varikon rakennukset. Lähiliikenteessä taas HSL on juuri kilpailuttamassa
liikenneoperaattoria, joka ajaisi HSL:n jäsenkuntien junakalustoyhtiön omistamia junia.
Kilpailutus ratkeaa ensi vuonna.



”Emme tarvitse pelkästään seisontatilaa junia varten, vaan tarvitsemme huoltotilat
kasvavalle kalustolle. Nykyiset junat huolletaan Ilmalasta niin pitkään, kun se on HSL‐
liikenteelle käytettävissä. Uusi kalusto tarvitsee uuden varikon”, sanoo HSL:n ryhmäpäällikkö
Johanna Wallin.



Mitä kauemmas Espoon kaupunkiraiteista mennään, sitä pitemmiksi muodostuvat siirtoajot.
Ilman erillistä yhdysraidetta tyhjien junien siirtoajo syö kaukoliikenteen raidekapasiteettia.

22 PROTOKOLL/PÖYTÄKIRJA KYRKSLÄTTS KOMMUNSTYRELSE 4.11.2019


http://kirkkonummi.oncloudos.com/kokous/2019246‐5.PDF



Osion ’Liikunta ja logistiikka’ viimeinen kappale korvataan seuraavasti: ”Rantaradan
varikkotarpeen taustalla on MAL2019‐työssä tunnistettu tarve toteuttaa tulevaisuudessa
lähijunaliikenteen kasvua palvelevat varikot nykyisen varikkokapasiteetin jäädessä
riittämättömäksi. Rantaradan varteen sijoittuvaksi valmistellun varikon sijaintivaihtoehtoja
on selvitetty vuosien 2018‐2019 aikana ja siinä yhteydessä on arvioitu kolme vaihtoehtoista
sijaintipaikkaa; Kirkkonummen Vuohimäkeä ja Luomaa sekä Kirkkonummen ja Espoon rajalle
sijoittuvaa Mankin nimellä kulkevaa vaihtoehtoa. Kyseinen selvitys on valmistunut vuoden
2019 aikana, mutta ei anna vielä riittävää tietoa, jotta lopullinen valinta varikon paikasta
voitaisiin tehdä. Kaavakarttaan ei tule merkitä varikkoa ennen riittävien selvitysten
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valmistumista. Kirkkonummen kunta ei hyväksy raideliikenteen varikon merkinnän
sijoittamista Kirkkonummen kunnan alueelle eikä Mankkiin


Kunnanhallitus päättii nimetä edustajaksi Timo Haapaniemen ja tämän varahenkilöksi Saara
Huhmarniemen HSL:n yhtymäkokoukseen 26.11.2019. Todeta, että kunnanhallituksella ei
ole erityistä evästettävää edustajalle yhtymäkokouksen asioiden käsittelyä varten.

23 VIISYKKÖNEN 4.11.2019


https://www.viisykkonen.fi/uutiset/espoo‐junavarikkoa‐ei‐luomaan‐eik%C3%A4‐mankkiin‐
%E2%80%93‐vaihtoehtoja‐tutkittava‐viel%C3%A4‐kuten



Espoon kaupunginhallitus torjuu sijaintivaihtoehtoina sekä Mankin että Luoman.
Kaupunginhallituksen mielestä alueen arvot ja lähtökohdat eivät puolla varikon sijoittamista.
Espoon mielestä varikkojen sijoittamiseksi on ensin laadittava useita vaihtoehtoisia arvioita.
Kaupunginhallituksen lausunnossa nostetaan esille yhtenä vaihtoehtona Kirkkonummen
keskustan länsipuoli kuten esimerkiksi Vuohimäki.



Vuohimäki on mukana Väyläviraston tarkastelussa Kirkkonummen kunnan toiveesta.
Alustavassa selvityksessä Mankkia ja Luomaa pidettiin varikkopaikaksi parempana kuin
Vuohimäkeä.

24 ESBO SFP:S HEMSIDOR / ESPOON RKP:N KOTISIVUT 15.10.2019


https://esbosfp.fi/2019/10/15/jarnvagsdepa/



Sfp i Stor‐Köklax arrangerade den 10 oktober ett invånartillfälle om den planerade
järnvägsdepån i Mankby.



Christina Gestrin, stadsfullmäktigeledamot och ordf. för Stor‐Köklax SFP, öppnade tillfället
och redogjorde för områdets särdrag och den oro som råder bland de hundratals familjer
som bor i närområdena. Områdets miljö‐ och kulturhistoriska värden är också i fara. Därför
anser SFP i Stor‐ Köklax att depån inte kan placeras i området.



Bland publiken frågades det bl.a. varför planerna kommit till kännedom så sent, varför det
inte gjorts någon miljöbedömning och bedömning om hur planerna påverkar invånarna,
varför man tänkt bygga en omfattande depå på en kulturhistoriskt värdefull plats med ett
angränsande Naturaområde, varför man ska bygga på ett område som lämpar sig dåligt för
byggande, varför det inte finns något fler alternativ för placeringen av depån än Mankby i
Esbo och Bobäck (och Getberget) i Kyrkslätt.



Riksdagsledamot Anders Adlercreutz uppmanade experterna att noggrant utreda alternativ
till placering och förverkligande av detta projekt.
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25 VIISYKKÖNEN 2.10.2019






https://www.viisykkonen.fi/uutiset/luoma‐s%C3%A4ik%C3%A4hti‐junavarikon‐tulosta‐
kyl%C3%A4maisemiin‐%E2%80%93‐seurojentalo‐t%C3%A4yttyi‐kun‐asiasta‐
p%C3%A4%C3%A4stiin
Kyläyhdistyksen Erkki Ahlsten oli aluksi listannut kyläläisten esiin nostamia huolia, mitä
varsin mittava junavarikko voisi Luomalle merkitä.
Junavarikko asettuisi Luoman keskellä 10 hehtaarin alueelle, johon tulisi 12 kilometriä
raidetta ja toimintaa ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä.
Miten käy luontoarvojen, kulttuurimaiseman ja miten maaliikenne hoidettaisiin, Ahlsten
kysyi.

26 LÄNSIVÄYLÄ 21.9.2019


https://www.lansivayla.fi/artikkeli/801541‐mankki‐ja‐luoma‐ykkosvaihtoehdot‐liki‐sadan‐
junan‐varikolle‐valttamaton‐jos‐pisara



Varikon sijoittelusta on valmistunut ensimmäinen selvitys. Selvityksen mukaan varikko
tarvitsee valtavasti tilaa: sinne pitäisi mahtua vähintään 70 yli sadan metrin pituista junaa.
Raiteita tarvittaisiin rinnakkain 23–26.



Selvityksen mukaan Mankissa junia voitaisiin sijoittaa varikolle 97 ja Luomassa 94.



Mankin ja Luoman lisäksi varikon sijoituspaikkana on tarkasteltu myös Vuohimäkeä
Kirkkonummen puolella. Se tarvitsisi kuitenkin oman, pitkän huoltoraiteen, joten se ei ole
vaihtoehdoissa kovin vahvasti mukana.



Väylävirasto ja Helsingin seudun liikenne HSL näkevät uusien junavarikkojen perustamisen
välttämättömäksi, koska Ilmalan varikkoa Helsingissä ei voi laajentaa. Sen ympärille
rakennetaan asuntoja.



Helsingin seudun lähijunaliikenne on kasvanut ja kasvaa edelleen, kun uusia raiteita
rakennetaan. Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta länteen on ollut vuosia
hankkeilla ja odottanut aloituspäätöstä.



Uuden varikon liikenteellisesti paras sijainti on kaupunkiradan päässä eli Kauklahden aseman
jälkeen.



Rantaradan varikkoselvityksessä on tarkasteltu vaikutuksia paitsi liikenteeseen myös muun
muassa kaavoitukseen, maankäyttöön, maisemaan ja kulttuuriperintöön.



Varikkoa varten on tehtävä myös ympäristövaikutusten arviointi (yva).



Luomassa ja Mankissa tarkastellut varikkoalueet ovat yksityisessä omistuksessa ja kiinteistön
omistajia on kymmeniä. Alueet ovat lähes kokonaan maa‐ ja metsätalouskäytössä.



Alustavan arvion mukaan varikon rakentaminen Mankkiin maksaisi 80 miljoonaa euroa ja
Luomaan 63 miljoonaa euroa. Laskelmissa ei ole huoltohallia.
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27 VÄYLÄ FÖRUTREDNING / ESISELVITYS 35/2019


https://julkaisut.vayla.fi/pdf12/vj_2019‐35_lahiliikennevarikkoselvitys_web.pdf

28 BILDER / VALOKUVIA
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