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Avainsanat: Rautatieliikenne, henkilöjunaliikenne, Ilmalan ratapiha, huolto- ja korjaus-
toiminnot 

Tiivistelmä 

Helsingin liikennepaikan osana toimiva Ilmalan ratapiha on Etelä-Suomen henkilö-
junaliikenteen toimivuuden kannalta keskeinen. Ratapiha sijoittuu noin neljä kilo-
metriä Helsingin päärautatieaseman pohjoispuolelle. Se kattaa noin 60 hehtaarin 
maa-alan ja sen alueella on yhteensä noin 65 raidekilometriä sekä useita rautatie-
liikenteen toimivuuden kannalta merkittäviä huoltotoimintoja. Rautatieliikenteen 
toimivuuden kannalta sijainti on hyvä. Se palvelee Helsingin ja Etelä-Suomen kau-
punki- ja lähijunaliikenteen lisäksi valtakunnallisen kaukoliikenteen tärkeimpänä 
varikkona.  
 
Rautatieliikenne Helsingin liikennepaikalla on erittäin vilkasta ja koostuu lähes täy-
sin henkilöjunaliikenteestä. Henkilöjunaliikenne jakautuu HSL-alueen kaupunkiju-
naliikenteeseen, Etelä-Suomen lähijunaliikenteeseen ja valtakunnalliseen kaukoju-
naliikenteeseen. Henkilöjunaliikenteen lisäksi Helsingin liikennepaikalla liikkuu tar-
vittaessa kunnossapidon kalustoa. Rautatieliikenteellä on suuri merkitys sekä Hel-
singin seudun sisäisessä liikenteessä että koko valtakunnan kattavassa liikennejär-
jestelmässä.  
 
Ilmalan ratapihalla huolletaan ja säilytetään henkilöliikenteen kalustoa sekä säh-
követureita. HSL-alueen kaupunkijunakalusto kokonaisuudessaan sekä merkittävä 
osa Etelä-Suomen lähiliikennekalustosta, kaukoliikennekalustosta ja sähkövetu-
reista huolletaan Ilmalassa. Lisäksi Ilmalan ratapihalla on dieselvetureiden tank-
kauspiste ja se toimii radan kunnossapidon keskeisenä tukikohtana.  
 
Ilmalan ratapihan alueella tehdään henkilöjunakalustolle päivittäiset käyttöval-
miushuoltotoimenpiteet. Käyttövalmiushuollon toimenpiteet ovat välttämättömiä 
junakaluston päivittäisen liikennöinnin näkökulmasta. Jokaiselle junayksikölle teh-
dään sen saavuttua Ilmalan ratapihalle välttämättömät huoltotoimenpiteet, kuten 
siivous, rikkoontuneiden osien vaihtaminen uusiin jne. Suuri osa toimenpiteistä on 
päivittäisiä, mutta Ilmalan ratapihan alueella tehdään myös laajempia junayksiköi-
den huolto- ja korjaustoimenpiteitä. Osa näistä toimenpiteistä on säännöllisiä mää-
rävälein tehtäviä huoltotoimia, osa tehdään tarvittaessa kaluston liikennöintikelpoi-
suuden sitä edellyttäessä. Käyttövalmiushuollon edellyttämiä laitteita ei ole muu-
alla Helsingin liikennepaikan alueella eikä välittömässä läheisyydessä. Raskaam-
pien huolto- ja korjaustoimintojen edellyttämiä palveluja on saatavilla Ilmalan 
ohella rajoitetusti muualla Suomessa Pieksämäellä ja Oulussa. Mikäli Ilmalan rata-
pihan toimintoja ei olisi saatavilla, aiheuttaisi se Helsingin liikennepaikalla merkit-
täviä haasteita jo nykytilanteen mukaiselle henkilöjunaliikenteelle.  
 
Huoltotoimintojen lisäksi ratapihan alueella säilytetään huollettavaa kalustoa ja 
tehdään junien kokoonpanomuutoksia kulloistenkin tarpeiden mukaan. Ilmalan ra-
tapihalla säilytetään myös kalustoa, kun sitä ei liikennöidä, jolloin ratapihan kuor-
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mitus saman vuorokaudenkin sisällä vaihtelee. Ratapihan keskeinen sijainti mah-
dollistaa lyhytaikaisenkin kaluston säilytyksen liikennöinnin säilyessä edelleen te-
hokkaana. 
 
Ilmalan ratapiha riittää nykyliikenteen tarpeisiin, mutta raiteisto on jo nykytilan-
teessa jatkuvassa käytössä. Ratapihan alueella ei ole ylimääräistä tilaa, vaan rai-
teisto kokonaisuudessaan tarvitaan operatiiviseen toimintaan. Mikäli rautatielii-
kenne kasvaa ennusteiden mukaisesti Helsingin liikennepaikan alueella, ei Ilmalan 
ratapihan kapasiteetti riitä yksin vastaamaan näihin tarpeisiin. Esimerkiksi kasva-
vasta kalustomäärästä johtuen kaupunkijunaliikenteen kalustolle on kaavailtu alus-
tavasti omia varikoita. Vaikka varikot toteutuisivatkin, Ilmalan varikolla huolletta-
van ja säilytettävän lähi- ja kaukojunakaluston määrän ennustetaan kasvavan huo-
mattavasti, jolloin näiden nykyisin käytössä olevia alueita Ilmalan ratapihalla jou-
dutaan tulevaisuudessa laajentamaan. 
 
Ilmalan ratapiha sijaitsee soistuneelle maalle perustetun vanhan yhdyskuntajät-
teen kaatopaikan päällä, mikä aiheuttaa rakennuksille ja infrastruktuurille painu-
mia. Haastavien geoteknisten olosuhteiden takia alueen rakennuksia ja infrastruk-
tuuria joudutaan paikoin tukemaan aika ajoin. Ratapiha perusparannettiin vuosina 
2006–2012, minkä johdosta radan päällysrakenne sekä sähkö- ja turvalaitteet ovat 
pääosin hyvässä kunnossa. Yksittäisiä pieniä puutteita ja kunnossapitotarpeita on 
kuitenkin ilmennyt eri puolilla aluetta. Erityistä huomiota joudutaan kiinnittämään 
rakennusten painumiin. Mittavasta perusparannushankkeesta huolimatta painu-
miin tulee varautua jatkossakin. 
 
Työn aikana laadittiin kolme eri toimenpidekokonaisuutta alueen toimintojen ke-
hittämiseksi tulevaisuudessa. Vaihtoehto Ve1 sisältää suhteellisen helposti toteu-
tettavia, jo infrastruktuurissa havaittuja perusparannustarpeita. Vaihtoehto Ve2 on 
jaettu kahteen vaihtoehtoon Ve2a ja Ve2b, joista molemmat sisältävät pidemmällä 
aikavälillä toteutettavia toimenpiteitä. Vaihtoehdossa Ve2a esitetään pienempiä ra-
tapihan toiminnallisuutta kehittäviä toimenpiteitä ja vaihtoehdossa Ve2b suurem-
pia toimenpidekokonaisuuksia, jotka vaativat tarkempaa jatkoselvitystä. 
 
Vaihtoehdossa Ve1 lähtökohtana ovat vuonna 2020 valmistuneessa tarvemuisti-
ossa esitetyt toimenpiteet. Tarvemuistiossa on esitetty yksityiskohtaisesti mm. ra-
tainfrastruktuuriin kohdistuvia parannustoimenpiteitä toteutettavaksi 2020-luvun 
aikana. Vaihtoehdossa Ve2a varaudutaan erilaisiin infrastruktuurin kehittämistar-
peisiin, mm. käyttövalmiushuoltolaitteiden lisäämiseen, jarrujenkoettelulaitteiden 
ja tankkauspaikan lisätarpeeseen sekä kulkuyhteyksien parantamiseen. Vaihtoeh-
dossa Ve2b esitetään mm. geoteknisten olosuhteiden korjaaminen laajamittaisem-
min, lähijunien hallitilan lisärakentaminen sekä kolmioraiteen toteuttaminen niin 
pohjoiseen Pääradalle kuin Rantaradalle länteen.   
 
Vaikka Ilmalan ratapihan toiminnallisuus on nykytilanteessa hyvällä tasolla, on ra-
tapihalla tarpeen toteuttaa perusparannustoimenpiteitä jo lähivuosina toiminnan 
turvaamiseksi. Lisäksi kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen pidemmällä aika-
jänteellä on tarpeen erityisesti liikennemäärien ja siten myös huollettavan kaluston 
määrien kasvaessa. Kehittämistoimenpiteiden tarpeeseen vaikuttaa kuitenkin osit-
tain kalustomäärän kehittymisen tarkempi aikataulu sekä mahdolliset uudet vari-
kot, jolloin toimenpiteiden toteutuksen arviointi vaatii edelleen jatkoselvitystä. 
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Jouni Kiviniitty, Marko Nyby, Maija Vehkalahti: Driftsutredning av Ilmala ban-
gård. Trafikledsverket. Helsingfors 2022. Trafikledsverkets publikationer 41/2022. 66 sidor 
och 6 bilagor. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-978-3. 

Sammanfattning 
Ilmala bangård, som fungerar som en del av Helsingfors trafikplats, är central för 
funktionaliteten hos persontågstrafiken i Södra Finland. Bangården är belägen 
cirka fyra kilometer norr om Helsingfors centralstation. Den omfattar cirka 60 hek-
tar markyta och inom området finns det totalt cirka 65 spårkilometer samt flera för 
järnvägstrafikens funktionalitet betydelsefulla underhållsfunktioner. Läget är bra 
när det gäller järnvägstrafikens funktionalitet. Förutom stads- och närtågstrafiken 
i Helsingfors och Södra Finland fungerar den som den viktigaste depån för nationell 
fjärrtrafik.  
 
Järnvägstrafiken vid Helsingfors trafikplats är mycket livlig och består nästan helt 
av persontågstrafik. Persontågstrafiken fördelas på stadstågstrafiken inom HRT-
området, närtågstrafiken i Södra Finland och den nationella fjärrtågstrafiken. Utö-
ver persontågstrafiken är det fordon för underhåll som i förekommande fall rör sig 
vid Helsingfors trafikplats. Järnvägstrafiken har stor betydelse både för Helsing-
forsregionens interna trafik och för hela det riksomfattande trafiksystemet.  
 
På Ilmala bangård underhålls och förvaras fordon för persontrafiken samt elekt-
riska lok. HRT-områdets flotta av stadståg i sin helhet, samt en betydande del av 
Södra Finlands närtrafikflotta, fjärrtrafikflotta och elektriska lok, underhålls i Il-
mala. Dessutom finns det på ilmala bangård en tankningsplats för diesellok och 
bangården fungerar som en viktig bas för spårunderhåll.  
 
På Ilmala bangårdsområde utförs dagliga underhållsåtgärder för persontågsflot-
tans driftsberedskap. Underhållsåtgärderna för driftsberedskap är nödvändiga när 
det gäller den dagliga trafikeringen av tågflottan. Vid ankomst till Ilmala bangård 
utförs nödvändiga underhållsåtgärder på varje tågenhet, såsom städning, byte av 
trasiga delar osv. En stor del av åtgärderna sker dagligen, men även mer omfat-
tande underhålls- och reparationsåtgärder på tågenheterna utförs på Ilmala ban-
gårdsområde. En del av dessa åtgärder är regelbundna underhållsåtgärder som 
utförs med jämna mellanrum, andra utförs i förekommande fall när flottans trafi-
keringsduglighet kräver det. Utrustningar som behövs för att upprätthålla driftsbe-
redskapen finns inte någon annanstans i Helsingfors trafikplatsområde eller i ome-
delbar närhet till detta. De tjänster som behövs för tyngre underhålls- och repa-
rationsfunktioner finns förutom i Ilmala också i begränsad utsträckning på andra 
håll i Finland, i Pieksämäki och i Uleåborg. Om funktionerna på Ilmala bangård inte 
skulle vara tillgängliga, skulle detta orsaka betydande utmaningar för Helsingfors 
trafikplats redan med den persontrafik som finns i nuläget.  
 
Förutom underhållsfunktionerna förvaras de fordon som ska underhållas på ban-
gårdsområdet och ändringar i tågens konfigurationer görs efter behoven vid re-
spektive tidpunkt. På Ilmala bangård förvaras också fordon när de inte är i trafik, 
vilket innebär att belastningen på bangården varierar även under dygnet. Bangår-
dens centrala läge möjliggör också förvaring av korttidsfordon, vilket gör att trafi-
keringen förblir effektiv. 
 



Väyläviraston julkaisuja 41/2022 6 
 

 

Ilmala bangård räcker till för den nuvarande trafikens behov, men redan i nuläget 
är spårsystemet i kontinuerlig användning. Det finns inget extra utrymme på ban-
gårdsområdet, utan hela spårsystemet behövs för den operativa verksamheten. 
Om tågtrafiken ökar enligt prognoserna i området för Helsingfors trafikplats, är 
enbart kapaciteten hos Ilmala bangård inte tillräcklig för att tillgodose dessa behov. 
Till exempel, på grund av den växande fordonsmängden, har tillfälliga depåer pre-
liminärt planerats för stadstågstrafikens fordon. Även om depåerna färdigställs för-
väntas antalet när- och fjärrtågsfordon som underhålls och förvaras vid depån i 
Ilmala öka betydligt, vilket innebär att de områden som för närvarande används 
på Ilmala bangård måste utökas i framtiden. 
 
Ilmala bangård är belägen på försumpad mark ovanpå en gammal deponi för sam-
hällsavfall, vilket orsakar sättningar i byggnader och infrastruktur. På grund av de 
utmanande geotekniska förhållandena måste byggnader och infrastruktur i områ-
det stöttas upp då och då. Bangården renoverades 2006–2012, och därför är ba-
nans överbyggnad samt elutrustningar och säkerhetsanordningar huvudsakligen i 
gott skick. Enskilda mindre brister och underhållsbehov har dock förekommit på 
olika håll i området. Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt byggnadernas sätt-
ningar. Trots det omfattande renoveringsprojektet måste vi förbereda oss på sätt-
ningar även i fortsättningen. 
 
Under arbetets gång togs det fram tre olika åtgärdspaket för utveckling av områ-
dets funktioner. Alternativ Ve1 innehåller renoveringsbehov i infrastrukturen som 
redan har identifierats, och som är lätta att tillgodose. Alternativ Ve2 är uppdelat i 
de två alternativen Ve2a och Ve2b, som båda innehåller åtgärder som ska genom-
föras långsiktigt. I alternativ Ve2a presenteras mindre åtgärder för förbättring av 
bangårdens funktionalitet och i alternativ Ve2b större åtgärdspaket som kräver 
noggrannare fortsättningsutredning. 
 
Utgångspunkten för Ve1 är de åtgärder som anges i den behovspromemoria som 
blev färdig år 2020. I behovspromemorian beskrivs i detalj bl.a. förbättringsåtgär-
der som är inriktade på baninfrastrukturen och ska genomföras under 2020-talet. 
I alternativ Ve2a förbereds för olika behov av infrastrukturutveckling, bl.a. behov 
av att lägga till underhållsutrustningar för driftsberedskap, bromsprovningsutrust-
ningar och en tankningsplats samt förbättring av gångförbindelser. I alternativ 
Ve2b föreslås bl.a. reparation av geotekniska förhållanden i större skala, tilläggs-
byggande av ett hangarutrymme för närtåg samt genomförande av ett triangelspår 
både norrut till Stambanan och västerut till Kustbanan.   
 
Även om Ilmala bangårds funktionalitet i nuläget är på en god nivå, finns det behov 
av att genomföra renoveringsåtgärder på bangården redan under de närmaste 
åren för att trygga verksamheten. Dessutom finns det behov av att genomföra 
utvecklingsåtgärder över en längre tid, särskilt när trafikvolymerna och därmed 
också volymerna av fordon som ska underhållas ökar. Behovet av utvecklingsåt-
gärder påverkas dock delvis av den mer exakta tidsplanen för utveckling av antalet 
fordon och eventuella nya depåer, varvid en bedömning av åtgärdernas genomfö-
rande fortfarande kräver fortsättningsutredning. 
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Jouni Kiviniitty, Marko Nyby, Maija Vehkalahti: Study on the use of the Ilmala 
railway yard. Finnish Transport Infrastructure Agency Helsinki 2022. Publications of the 
FTIA 41/2022. 66 pages and 6 appendices. ISSN 2490-0745, ISBN 978-952-317-978-3. 

Abstract 
The Ilmala railway yard, which is part of Helsinki station, is central to the function-
ality of passenger train services in Southern Finland. The railway yard is located 
approximately four kilometres north of Helsinki Central Station. It covers approxi-
mately 60 hectares of land, has a total of approximately 65 kilometres of rails, and 
houses a number of maintenance functions relevant to the functioning of rail 
transport. From the point of view of the functionality of rail transport, the location 
is good. In addition to local and commuter train traffic in Helsinki and Southern 
Finland, it also serves as the main depot for national long-distance traffic.  
 
Rail traffic at the Helsinki station is very busy and consists almost entirely of pas-
senger train traffic. Passenger train traffic is divided into local train traffic in the 
HSL area, commuter train traffic in southern Finland, and national long-distance 
train traffic. In addition to passenger train traffic, maintenance equipment are 
moved at Helsinki station when necessary. Rail transport plays a significant role 
both in the internal traffic of the Helsinki region and in the national transport sys-
tem.  
 
The Ilmala railway yard serves as a location where passenger transport equipment 
and electric locomotives are both maintained and stored. The HSL region’s local 
train traffic rolling stock as a whole, as well as a significant part of the commuter 
train traffic stock, long-distance traffic stock and electric locomotives in southern 
Finland, are maintained in Ilmala. In addition, the Ilmala railway yard has a refu-
elling station for diesel locomotives, and serves as a major support station for track 
maintenance.  
 
In the Ilmala railway yard area, daily maintenance to ensure operational condition 
is carried out for the rolling stock serving passenger train traffic. Operational con-
dition maintenance measures are necessary from the point of view of the daily 
operation of the rolling stock. Upon arrival on the Ilmala railway yard, each train 
is subjected to the necessary maintenance measures, such as cleaning and replac-
ing broken parts with new ones. A large part of the measures are completed daily, 
but more extensive maintenance and repairs of trains are also carried out in the 
Ilmala railway yard area. Some of these measures are regular maintenance oper-
ations at regular intervals, whilst others are carried out when the traffic-worthiness 
of the rolling stock so requires. The equipment required for operational condition 
maintenance does not exist elsewhere in the area or in the immediate vicinity of 
the Helsinki station. In addition to Ilmala, the services required for heavier mainte-
nance and repair operations are available in very limited quantities elsewhere in 
Finland, in Pieksämäki and Oulu. If the functions of the Ilmala railway yard were 
unavailable, this would pose significant challenges for passenger train services al-
ready in line with the current situation at the Helsinki station.  
 
In addition to maintenance functions, rolling stock to be maintained is stored in 
the railway yard area and changes are made to train types in accordance with 
specific needs. Rolling stock currently not in transport service is also stored on the 
Ilmala railway yard, which means that the load on the railway yard varies even 
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within the same day. The central location of the railway yard enables the rolling 
stock to be stored also for short periods, whilst operation still remains efficient. 
 
The Ilmala railway yard is sufficient for the needs of current traffic, but the track 
system is already in continuous use in the current situation. There is no extra space 
in the railway yard area, and the entire track system is needed for fleet operations. 
If rail traffic increases as forecasted in the area of the Helsinki station, the capacity 
of the Ilmala railway yard alone will not be sufficient to meet these needs. For 
example, due to the growing quantity of rolling stock, preliminary plans for sepa-
rate depots have been made for local train traffic equipment. Even if the depots 
come to fruition, the quantity of commuter and long-distance train rolling stock 
maintained and stored at the Ilmala depot is expected to increase considerably. 
This would mean that the areas currently in use on the Ilmala railway yard will 
need to be expanded in the future. 
 
Ilmala railway yard is located on top of an old municipal waste dump established 
on land that has become boggy, causing deflections in buildings and infrastructure. 
Due to the challenging geotechnical conditions, buildings and infrastructure in the 
area need to be reinforced from time to time. The railway yard was modernised 
from 2006 to 2012, which means that the track’s surface structure as well as its 
electrical and safety equipment are, for the most part, in good condition. However, 
minor individual deficiencies and maintenance needs have surfaced in various sec-
tions of the area. Special attention must be paid to the deflections of buildings. 
Despite the extensive renovation project to modernise the railway yard, we must 
continue to prepare for deflections to appear in the future as well. 
 
During the study, three separate overall plans for measures were drawn up to 
develop the area’s operations in the future. Option Ve1 contains relatively easily 
implementable alteration needs that have already been identified in the infrastruc-
ture. Option Ve2 is divided into two options, Ve2a and Ve2b, both of which include 
measures to be implemented in the long term. Option Ve2a presents smaller 
measures to improve the functionality of the railway yard and option Ve2b includes 
larger measures that require further investigation. 
 
The starting point for Ve1 are the measures set out in the needs memorandum 
completed in 2020. The needs memorandum sets out in detail, for example, im-
provements to the railway infrastructure to be implemented during the 2020s. Op-
tion Ve2a provides for various infrastructure development needs, such as the ad-
dition of operational condition maintenance equipment, the additional need for 
brake testing equipment and a refuelling station, in addition to the improvement 
of access routes. Option Ve2b proposes, among other things, the repair of ge-
otechnical conditions on a larger scale, the construction of additional hangar space 
for commuter trains, and the implementation of a triangle track both to the north 
on the main line and to the west on the coastal line.   
 
Although the functionality of the Ilmala railway yard is at a good level in the current 
situation, it will be necessary to implement alteration measures on the railway yard 
already over the next few years in order to safeguard operations. In addition, the 
implementation of development measures over a longer period of time is neces-
sary, especially as traffic volumes and thus the volumes of rolling stock to be main-
tained increases. However, the need for development measures is partly influenced 
by the more precise timetable for the development of the number of rolling stock 
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and potential new depots, in which case the assessment of the implementation of 
the measures concerned would still require further investigation. 
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Esipuhe 
Ilmalan ratapihan käyttötarpeen selvittäminen on ollut ajankohtaista jo pitkään. 
Ratapiha on keskeinen osa Etelä-Suomen henkilöjunaliikenteen päivittäistä toimin-
taa ja sillä on myös suuri merkitys Helsingin seudun joukkoliikennejärjestelmässä. 
Ratapihan alueella huolletaan ja säilytetään suurta määrää henkilöjunakalustosta, 
ja sen alueelle on sijoitettu operatiivisessa toiminnassa keskeisesti tarvittavaa kun-
nossapitokalustoa. 

Ratapiha on perusparannettu mittavassa hankkeessa vuosina 2006–2012. Perus-
parannushankkeessa ratapihan toimintoja uudistettiin ja sijoitettiin uusiin paikkoi-
hin. Muuttuneet vaatimukset sekä monitoimijaympäristön kehittyminen ovat kui-
tenkin edellyttäneet Ilmalan ratapihan käyttötarpeen tarkastelua. 

Selvityksen tilaaja on Väylävirasto, jossa työn ohjauksesta on vastannut Kaisa Kau-
hanen. Lisäksi tilaajan asiantuntijana on toiminut Anton Aronen. Työn aikana on 
haastateltu Väyläviraston asiantuntijoita, Helsingin kaupunkia, Helsingin seudun 
liikenne -kuntayhtymää, Fintraffic Oy:tä sekä liikennöitsijöitä. Selvitys on laadittu 
Sweco Oy:ssä, jossa projektipäällikkönä toimi työn alkuvaiheessa Marko Nyby. Pro-
jektin loppuvaiheessa projektista vastasi Maija Vehkalahti. Konsultin työryhmään 
kuuluivat myös Milja Heikkilä, Jouni Kiviniitty ja Mikko Myllymäki. 

Helsingissä heinäkuussa 2022 

Väylävirasto 
Väylien suunnittelu 



Väyläviraston julkaisuja 41/2022 11 
 

 

Sisältö 
1 JOHDANTO ....................................................................................... 13 
1.1 Työn tausta ...................................................................................... 13 
1.2 Tarkastelualue ja työn rajaukset ......................................................... 13 
1.3 Varikkotoimintojen yleiskuvaus ........................................................... 14 
1.4 Ilmalan merkitys Helsingin seudun ja Suomen rautatiejärjestelmälle ...... 15 
1.5 Sidosryhmäyhteistyö .......................................................................... 16 

2 AIEMMAT SUUNNITELMAT JA SELVITYKSET ........................................ 18 
2.1 Työn kannalta keskeisimmät suunnitelmat ja selvitykset ....................... 18 

2.1.1 Tarvemuistio, Ilmalan ratapiha (Väylävirasto 2020a) ................... 18 
2.1.2 Lähijunaliikenteen varikkoselvitys (Väylävirasto 2020b) ............... 19 
2.1.3 Pisara+ -liikenteellinen toimenpideselvitys (Väylävirasto 2019a) .. 19 
2.1.4 Helsinki–Pasila-rautatiejärjestelmän kehittäminen (HSL 2018) ..... 20 

2.2 Muut Ilmalan varikkoalueeseen ja Helsingin alueen rataverkkoon liittyvät 
selvitykset ........................................................................................ 20 
2.2.1 Ratapihojen kehityskuva ja verkollinen rooli (Väylävirasto 2019b) 20 
2.2.2 Ratahallintokeskuksen vuosien 2008–2011 toiminta- ja 

taloussuunnitelma (Ratahallintokeskus 2008) ............................. 21 
2.2.3 Etelä-Suomen junaliikenteen kehityskuva ESSI (Liikennevirasto 

2017a) ................................................................................... 21 
2.2.4 Valtakunnalliset liikenne-ennusteet (Liikennevirasto 2018a) ......... 21 
2.2.5 Junaliikenteen kaluston huolto- ja seisontaraidetarpeet sekä 

kaluston kunnossapidon aluetarpeet (Liikennevirasto 2017b) ....... 22 
2.2.6 Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys (Liikennevirasto 

2011a) ................................................................................... 22 
2.2.7 Espoo–Salo-oikorata (Väylävirasto 2022a) ................................. 22 
2.2.8 Espoon kaupunkirata (Väylävirasto 2020d) ................................ 23 
2.2.9 Suomirata (Suomirata 2022) ..................................................... 23 
2.2.10 Lentorata (Väylävirasto 2021a) ................................................. 23 
2.2.11 Itärata (Väylävirasto 2020e) ..................................................... 24 
2.2.12 Tallinnan tunneli (Uudenmaan liitto 2018) ................................. 24 

3 MAANKÄYTTÖ JA ILMALAN RATAPIHAN MERKITYS 
LIIKENNEJÄRJESTELMÄN OSANA........................................................ 25 

3.1 Ilmalan maanomistus ja kiinteistöjen hallinta ....................................... 25 
3.2 Pohjois-Pasilan ja Ilmalan kaavoitustilanne .......................................... 25 

3.2.1 Yleiskaava ............................................................................... 25 
3.2.2 Asemakaava ............................................................................ 28 

3.3 Rautatieliikenteen rooli Helsingin seudun liikennejärjestelmässä ............ 32 
3.4 Ilmalan ratapihan toimintojen merkitys junaliikenteelle ......................... 32 

4 LIIKENTEEN KEHITYS ........................................................................ 35 
4.1 Nykyliikenne ..................................................................................... 35 

4.1.1 Henkilöliikenne ........................................................................ 35 
4.1.2 Tavaraliikenne ......................................................................... 37 

4.2 Ennusteliikenne ................................................................................. 37 
4.2.1 Kaupunkijunaliikenne ............................................................... 37 
4.2.2 Lähijunaliikenne ...................................................................... 38 
4.2.3 Kaukojunaliikenne ................................................................... 39 
4.2.4 Tavaraliikenne ......................................................................... 39 



Väyläviraston julkaisuja 41/2022 12 
 

 

4.3 Ennusteliikenteen vaikutus Ilmalan ratapihaan ..................................... 39 

5 ILMALAN RATAPIHAN NYKYTILA ........................................................ 41 
5.1 Kaluston kunnossapito ....................................................................... 41 
5.2 Ratapihan keskeiset prosessit ............................................................. 41 
5.3 Ratapihan osat .................................................................................. 42 

5.3.1 Ilmala ykkönen ........................................................................ 42 
5.3.2 Ilmala kakkonen ...................................................................... 44 
5.3.3 Ilmala kolme ........................................................................... 45 
5.3.4 Pasila vitonen (Pasilan autojuna-asema ja Pasila tavara) ............. 47 

5.4 Ilmalan raiteiston käyttö .................................................................... 48 
5.5 Radanpito ......................................................................................... 50 
5.6 Monitoimijaympäristö ........................................................................ 50 

6 HAVAITUT ONGELMAT JA KEHITYSTARPEET ....................................... 52 
6.1 Geotekniikka ..................................................................................... 52 
6.2 Päällysrakenne .................................................................................. 52 
6.3 Sähkörata- ja turvalaitetekniikka ......................................................... 52 
6.4 Junaliikennettä ja radanpitoa palvelevat toiminnot ............................... 53 
6.5 Alueen turvallisuus ............................................................................ 54 

7 KEHITTÄMISVAIHTOEHDOT ............................................................... 55 
7.1 Toimenpiteiden muodostaminen ......................................................... 55 
7.2 Ve1: Tarvemuistiossa esitetyt toimenpiteet .......................................... 55 
7.3 Ve2: Muut kehittämistoimenpiteet ...................................................... 58 

7.3.1 Ve2a: Pienehköt, helposti toteutettavat toimenpiteet .................. 58 
7.3.2 Ve2b: Vaativammat kehittämistoimenpiteet ............................... 59 

7.4 Vaikutusten arviointi .......................................................................... 61 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET ............................................................................ 62 

LÄHDELUETTELO ........................................................................................ 64 

 

LIITTEET 
Liite 1 Ilmalan ratapihan raiteistokaavio 
Liite 2 Ilmalan ratapihan kartta 
Liite 3 Ilmala ykkösen raiteisto 
Liite 4 Ilmala kakkosen raiteisto 
Liite 5 Ilmala kolmen raiteisto 
Liite 6 Ilmalan ratapihan raiteiston keskeisimmät käyttötarkoitukset 

 



Väyläviraston julkaisuja 41/2022 13 
 

 

1 Johdanto 
Helsingin liikennepaikkaan kuuluva Ilmalan ratapiha on Suomen henkilöjunaliiken-
teen huollon ja toimintavarmuuden sekä Helsingin seudun joukkoliikennejärjestel-
män toimivuuden näkökulmasta keskeinen kohde. Kaikkiaan noin 60 hehtaarin laa-
juisella ja noin 65 raidekilometriä käsittävällä ratapihalla huolletaan kaikki Pääkau-
punkiseudun Junakalusto Oy:n omistamat Sm5-kaupunkijunat sekä suuri osa VR-
Yhtymän henkilöjunakalustosta, mm. Sm2-, Sm4-, IC- ja Pendolino-junat. Lisäksi 
ratapihalla huolletaan sähkövetureita, Venäjän liikenteen Allegro- ja Tolstoi-kalusto 
sekä tankataan dieselvetureita ja ratatyökoneita. Ratapiha toimii myös kunnossa-
pitokaluston säilytyspaikkana. Tällä kalustolla on keskeinen merkitys Helsingin seu-
dun rautatieinfrastruktuurin kunnossapidon ja junaliikenteen toimintavarmuuden 
ylläpitämisessä.  

Ilmalan ratapihalle tehtiin VR-Yhtymän ja silloisen Liikenneviraston yhteistyönä 
vuosina 2006–2012 mittava perusparannus, jossa uusittiin mm. päällysrakenne ja 
sähköistysjärjestelmä sekä asetinlaitetekniikka. Asetinlaitteen uusiminen mahdol-
listi mm. noin 200 vaihteen keskitetyn ohjauksen. Vuonna 2008 ratapihalle valmis-
tui Pendolino-halli. Lisäksi vetureille toteutettiin uusi pesuhalli ja hiekoituspaikka. 

Ilmalan varikkoon liittyen on laadittu vuosien varrella useita selvityksiä, mutta 
niissä on yleensä keskitytty vain tiettyyn kokonaisuuteen. Tässä selvityksessä esi-
tetään kokonaiskuva Ilmalan nykytilanteesta sekä tulevaisuuden tarpeista.  

1.1  Työn tausta 

Tämän selvityksen tarkoitus on muodostaa kokonaiskuva Ilmalan varikon nykyti-
lasta, sen toiminnallisuudesta sekä käyttö- ja kehittämistarpeista, erityisesti Väylä-
viraston hallinnoimien raiteiden osalta.   

Työn tarkoituksena on  

• kuvata Ilmalan varikon nykytila, 
• hahmottaa raideliikenteen tulevaisuuden tarpeet sekä 
• määrittää mahdolliset kehittämistoimenpiteet. 

 
Tavoitteiden toteuttamiseksi työssä kootaan ja laaditaan Ilmalan ratapihan kehit-
tämistoimenpiteet tunnistettujen liikenteellisten ja ratapihan käyttötarpeiden pe-
rusteella. Toimenpiteille määritetään myös toteutuksen aikajänne. Lisäksi työssä 
tarkastellaan Ilmalan ratapihan merkitystä Helsingin seudun henkilöjunaliikenteen 
päivittäiselle toiminnalle nykytilanteessa sekä tulevaisuudessa. Tarkastelussa huo-
mioidaan myös ratapihan merkitys henkilöliikenteen kaluston sekä kunnossapidon 
näkökulmasta. 

1.2  Tarkastelualue ja työn rajaukset  

Tarkastelualueen muodostavat Ilmalan ratapiha, Pasilan autojuna-asema ja Pasila 
tavara ovat kaikki Helsingin liikennepaikan osia. Liikennepaikan osa Ilmalan rata-
piha jakautuu edelleen kolmeen raiteistokaaviossa (liite 1) esitettävään toiminnal-
liseen kokonaisuuteen, jotka ovat Ilmala ykkönen, Ilmala kakkonen ja Ilmala 
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kolme. Pasilan autojuna-asema ja Pasila tavara muodostavat oman kokonaisuu-
tensa. Pasilan autojuna-aseman ja Pasila tavaran liikennepaikan osat tunnetaan 
myös nimellä Pasila vitonen. Ilmalan ratapihan kolme osa-aluetta jakautuvat toi-
minnallisesti pienempiin kokonaisuuksiin, joiden toiminnallisuutta tarkastellaan 
erikseen.  

Työ on rajattu siten, että siinä huomioidaan Ilmalan ratapihan sekä siihen välilli-
sesti liittyvät kehittämishankkeet. Tällaisia hankkeita ovat mm. Helsingin liikenne-
paikan kehittämishanke sekä lähijunavarikkoselvitys. Soveltuvin osin työssä on tar-
kasteltu muitakin rautatieliikenteen kehittämishankkeita, jos niissä esitettyjen toi-
menpiteiden on katsottu jollain tavoin liittyvän Ilmalan ratapihaan. Tarkastelualue 
ja sen jakautuminen toiminnallisiin kokonaisuuksiin on esitetty kuvassa 1. Tar-
kempi kartta-aineisto esitetään liitteessä 2. 

 

Kuva 1.Tarkastelualue. 

1.3  Varikkotoimintojen yleiskuvaus 
Alla kuvattavat toiminnot ovat keskeisiä koko Suomen rautatiejärjestelmän toimi-
vuuden kannalta. Ilmalan varikolla säilytetään ja huolletaan koko HSL:n kaupunki-
junakalusto sekä merkittävä määrä lähi- ja kaukojunakalustosta. Lisäksi Ilmalassa 
huolletaan kansainvälisen henkilöjunaliikenteen kalustoa. Päivittäinen huolto käsit-
tää kaluston toimintavarmuuden edellyttämän käyttövalmiushuollon. Sen lisäksi 
kalustolle tehdään aiemmin suunniteltuja huoltotoimenpiteitä, kuten määräaikais-
huoltoja sekä korjauksia. Kalustolle joudutaan tekemään tarvittaessa myös suun-
nittelemattomia korjauksia (esim. onnettomuuskorjaukset).  

Korjaus- ja huoltotoimenpiteet suoritetaan säältä suojassa olevissa huoltohalleissa. 
Niihin johtavat raiteet ja vaihteet ovat keskeinen osa toimivaa kokonaisuutta. Il-
malan varikolla ei pelkästään huolleta kalustoa vaan siellä myös säilytetään sel-
laista kalustoa, jota ei juuri sillä hetkellä tarvita liikenteessä. Osa säilytettävästä 
kalustosta on varakalustoa, jolla liikennöitsijät varautuvat yllättäviin tilanteisiin ku-
ten siihen, että yksittäisen junayksikön tilalle on vaihdettava toinen. Kaluston säi-
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lytys edellyttää riittävää määrää säilytysraiteita ja raiteiden on oltava riittävän pit-
kiä. Säilytysraiteiden tarjoamaa kaluston säilytystilaa ei ole saatavilla muualta lä-
hiympäristöstä. Esimerkiksi Helsingin henkilöratapihalla kalustoyksiköiden pitkäai-
kaiseen säilytykseen ei ole tilaa. Merkittävä osa Ilmalan ratapihalla säilytettävästä 
kalustosta säilytetään ulkona, koska puolilämmintä säilytyshallitilaa ei ole saata-
villa.     

Henkilöliikenteen kalustoyksiköiden huoltamisen ja säilyttämisen lisäksi ratapihan 
toimintoihin kuuluu radanpidon kaluston säilytysraiteet. Radanpidon kalustolla on 
liikenteen toimivuuden kannalta keskeinen merkitys. Radanpidon kaluston säilytys-
raiteiden lisäksi varikkoalueelta tarvitaan tilaa radan kunnossapidon edellyttämien 
materiaalien varastointiin sekä lumen varastointi- ja sulatusalueille. Ilmalan varik-
koalueella on myös muita materiaalivarastoja sekä henkilöstön toimisto- ja sosiaa-
litiloja.  

Ratapihalla liikkuvan ja työskentelevän henkilökunnan työturvallisuus on huomioi-
tava, jolloin liian jyrkät kaarteet ovat työturvallisuusriski puutteellisten näkemien 
vuoksi. Siten toimintojen on sijoituttava mahdollisuuksien mukaan suorille rai-
deosuuksille.  

1.4  Ilmalan merkitys Helsingin seudun ja 
Suomen rautatiejärjestelmälle 

Henkilöliikenteen varikkotoiminnot on keskitetty suurelta osin Ilmalaan. Vastaavia 
henkilöliikennekaluston ja sähkövetureiden huolto- ja korjauspalveluita on saata-
vissa vain Oulussa huomattavasti pienemmässä mittakaavassa. Oulussa ei kuiten-
kaan ole saatavilla Sm3-junia lukuun ottamatta sähkömoottorijunien huolto- ja kor-
jauspalveluita. Mikäli sähkömoottorijunien korjaustoiminta keskitettäisiin Ouluun, 
aiheutuisi siitä henkilöliikenteen painopisteen keskittyessä Etelä-Suomeen merkit-
täviä, rataverkkoa kuormittavia kaluston siirtoajoja. Dieselvetureiden huolto- ja 
korjaustoimenpiteet keskittyvät Ilmalan varikon ulkopuolella Pieksämäelle. Hyvin-
kään konepajassa suoritettiin ennen sen lakkauttamista vuonna 2018 mm. diesel-
veturien sekä sähkömoottorijunien huolto- ja korjaustoimenpiteitä. 

Ilmalan ratapihan kaltaisen huolto- ja säilytysvarikon merkitys lähiliikenteen Sm2- 
ja Sm4-junille sekä HSL-alueen Sm5-kaupunkijunille on erittäin suuri, sillä kaikki 
suuremmat huolto- ja korjaustoimenpiteet tehdään Ilmalassa. Etelä-Suomessa ei 
ole vastaavia henkilöjunakaluston huolto- ja korjauspalveluita. Pääkaupunkiseudun 
Junakalusto Oy:n Sm5-junien huolto- ja korjaustoimenpiteet sekä yöpyminen on 
täysin keskitetty Ilmalaan. Kaupunkijunavarikoiden sijoittamista mm. Espoon ja 
Kirkkonummen rajalle, Keravan Jäspilään sekä muutamaan muuhun kohteeseen 
on alustavasti tutkittu, mutta päätöksiä toteutuksesta ei toistaiseksi ole.  

VR-Yhtymän Sm2- ja Sm4-lähijunille voidaan rajoitetusti järjestää päivittäisen lii-
kennöinnin kannalta välttämättömät käyttövalmiushuollon laitteet Riihimäelle, Lah-
teen, Kouvolaan ja Tampereelle. Tämä koskee kuitenkin vain em. paikkakunnilla 
yöpyviä yksiköitä, jolloin enemmistö VR-Yhtymän lähijunien tarvitsemista huolto- 
ja korjauspalveluista on järjestetty vain Ilmalan ratapihalta saataviksi.  

Kaukojunaliikenteen toimivuuden näkökulmasta Ilmalan ratapiha on välttämätön. 
Mikäli käyttövalmiushuollon toiminnot puuttuisivat Helsingin seudulta, jouduttaisiin 
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kaukoliikenteen junakaluston yöpyminen siirtämään kokonaisuudessaan Tampe-
reelle, Kouvolaan ja Turkuun. Esimerkiksi kaukojunien kokoonpanomuutosten siir-
täminen Helsingin ulkopuolelle tarkoittaisi, että kaikkien Helsinkiin saapuvien ja 
sieltä lähtevien kaukoliikenteen junien olisi oltava molempiin suuntiin ajettavia ja 
ohjausvaunuin varustettuja. Tämän seurauksena mm. auto- ja yöjunaliikennettä ei 
voitaisi järjestää tehokkaasti. Ilmalan ratapihalla nykytilanteessa suoritettaville 
huoltotoimenpiteille on esitetty korvaavat sijainnit taulukossa 1. 

Taulukko 1. Ilmalan ratapihalla suoritettaville huoltotoimenpiteille nykytilanteessa 
olemassa olevat korvaavat sijainnit. 

Kalustoyksikkö 
Huoltotoimintojen korvaavat sijainnit 

Käyttövalmiushuolto 
Suuremmat huollot ja  

korjaukset 

Sm2, Sm4 Tampere, Kouvola Ei korvattavissa 

Sm3 Turku, Tampere, Kouvola Oulu 

Sm5 Ei korvattavissa Ei korvattavissa 

Sm6 Kouvola Ei korvattavissa 

Sr1, Sr2, Sr3 Tampere, Kouvola, Pieksämäki Tampere, Kouvola, Pieksämäki 

Kaukojunien  
vaunukalusto 

Turku, Tampere, Kouvola Oulu 

 
Junakaluston kunnossapidon näkökulmasta Ilmalan ratapihan toimintojen sijoitta-
minen muualle johtaisi etäisyyksien kasvamisen takia junaliikenteen toimintavar-
muuden merkittävään heikentymiseen. Etäisyyksien kasvaessa junakaluston siir-
toon käytettävä aika kasvaa ja siirtäminen muuttuu aiempaa haastavammaksi. Si-
ten pientenkin häiriöiden vaikutukset ovat nykyistä pitkäkestoisempia ja laaja-alai-
sempia. Tiheävuoroisen kaupunki- ja lähijunaliikenteen ollessa keskeinen osa Hel-
singin joukkoliikenteen runkoverkkoa tästä seuraa häiriöherkkyyden kasvua sekä 
joukkoliikenteen toimivuuden ja luotettavuuden merkittävä heikkeneminen. 

Myös ratainfrastruktuuri vaatii oman kunnossapitokalustonsa, jota säilytetään Il-
malan ratapihalla.  Kunnossapitokaluston sijoittaminen lähelle Helsingin ratapihaa 
on sen huollon ja toimintavarmuuden kannalta keskeisen tärkeää.  
 

1.5  Sidosryhmäyhteistyö 

Jäljempänä kuvattavien aiempien selvitysten lisäksi työn keskeisiä lähtötietoja on 
saatu eri sidosryhmille tehdyissä haastatteluissa, joissa on käsitelty Ilmalan rata-
pihaa eri näkökulmista. Haastatteluissa on käyty läpi alueella toimivien liikennöit-
sijöiden, kalustoa omistavien yhtiöiden, liikenteenohjauksen sekä radan kunnossa-
pitäjän näkemykset alueen kehittämisestä. Lisäksi Väylävirastosta, Helsingin kau-
pungilta ja Helsingin seudun liikenteestä (HSL) on haastateltu useita henkilöitä. 

Haastattelujen avulla on pyritty tunnistamaan kattavasti Ilmalan ratapihaa koske-
vat ongelmat ja puutteet sekä näihin kohdistuvat kehitystarpeet. Työn aikana on 
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tehty yhteensä kymmenen haastattelua eri sidosryhmille. Lisäksi työn aikana on 
järjestetty työpaja, johon osallistui edustajia kaikista työssä mukana olleista sidos-
ryhmistä. Sidosryhmissä ovat olleet mukana: 

• Väylävirasto 
o Väylien suunnittelu-, Väylien käyttö-, Väylien käyttöpalvelut-, Liikenne 

ja Maankäyttö- sekä Projektien toteutus -osastot 
o Kunnossapito-osasto sekä rataisännöitsijä 

• Fintraffic 
• Helsingin seudun liikenne (HSL) 
• Helsingin kaupunki 
• Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy 
• Tavara- ja henkilöliikenteen rautatieyritykset 

Haastatteluissa esille nousseet ongelmat ja kehitystarpeet on esitetty kootusti lu-
vussa 6. 
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2 Aiemmat suunnitelmat ja selvitykset 
Ennen työtä sekä työn aikana on tunnistettu seuraavat tarkastelualueeseen liittyvät 
hankkeet, selvitykset ja suunnitelmat, joita hyödynnetään tämän työn lähtötie-
toina: 

• Tarvemuistio, Ilmalan ratapiha (Väylävirasto 2020a) 
• Lähijunaliikenteen varikkoselvitys (Väylävirasto 2020b) 
• Pisara+ -liikenteellinen toimenpideselvitys (Väylävirasto 2019a) 
• Helsinki–Pasila-rautatiejärjestelmän kehittäminen (HSL 2018) 
• Ratapihojen kehityskuva ja verkollinen rooli (Väylävirasto 2019b) 
• Ratahallintokeskuksen toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2008–2011 

(Ratahallintokeskus 2006a) 
• ESSI – Etelä-Suomen junaliikenteen kehityskuva (Liikennevirasto 2017a) 
• Junaliikenteen kaluston huolto- ja seisontaraidetarpeet sekä radan kunnos-

sapidon aluetarpeet (Liikennevirasto 2017b) 
• Valtakunnalliset liikenne-ennusteet (Liikennevirasto 2018a)  
• Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys (Liikennevirasto 2011a)  
• Espoo–Salo-oikorata (Väylävirasto 2022a) 
• Espoon kaupunkirata (Väylävirasto 2020d) 
• Suomirata (Suomirata 2022) 
• Lentorata (Väylävirasto 2021a) 
• Itärata (Väylävirasto 2020e) 
• Uusimaa-kaava 2050. Tallinna-tunnelin vaikutusten arvioinnit: Strateginen 

ympäristövaikutusten arviointi, laaja-alaiset vaikutukset sekä vaikutukset 
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen (Uudenmaan liitto 2019) 

• Helsinki–Tallinn Transport Link. Feasibility Study – Final Report 
(Uudenmaan liitto 2018) 

• Ilmalan ratapihan aluetta koskevia ympäristöselvityksiä vuosilta 2013–2018 
 

2.1  Työn kannalta keskeisimmät suunnitelmat ja 
selvitykset 

Tässä käsiteltävät selvitykset kohdistuvat erityisesti Ilmalan ratapihaan. Niissä esi-
tetyt tulokset ja toimenpiteet kohdistuvat joko suoraan Ilmalan ratapihaan tai laa-
jemmin Helsingin liikennepaikan alueelle.  

2.1.1  Tarvemuistio, Ilmalan ratapiha (Väylävirasto 2020a) 

Vuonna 2020 laaditun tarvemuistion tarkoituksena oli selvittää Ilmalan ratapihan 
perusparannustarpeet kolmelle neljän vuoden ajanjaksolle (2021–2024, 2025–
2028 ja 2029–2032). Tarkastellun perusparannuksen tavoitteena oli löytää nykyi-
sen tavoitteellisen palvelutason turvaavat toimenpiteet. Tarvemuistioissa ei tarkas-
teltu nopeuden, kapasiteetin tai akselipainojen nostoa.  

Tarvemuistiossa tarkasteltiin Ilmalan ratapihan päällysrakenteen (kiskot, tukiker-
ros, pölkyt ja vaihteet) nykytila ja kunto. Pohjaolosuhteista käsiteltiin pohjasuhteet 
ja perustamistavat. Ratapihalla ei todettu olevan roudan aiheuttamia vaurioita. 
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Tarvemuistiossa tarkasteltiin myös kallioleikkauksia, kuivatusta ja rumpuja, taito-
rakenteita, tasoristeyksiä ja sähköistystä. Loppupäätelmänä esitetään em. osa-alu-
eiden kunnostamista soveltuvin osin ja niiden kustannuksia. 

2.1.2  Lähijunaliikenteen varikkoselvitys (Väylävirasto 2020b) 

Väylävirasto ja Helsingin seudun liikenne (HSL) laativat yhteistyössä HSL-alueen 
lähijunille vuonna 2020 valmistuneen, uusia varikoita käsittelevä rata- ja liikenne-
teknisen selvityksen. Sen tavoitteena oli löytää HSL:n nykyistä ja uutta lähijunalii-
kenteen junakalustoa varten uusien varikoiden kokonaisuus, joka toimisi liikenteel-
lisesti mahdollisesti toteutettavan Pisara-radan kanssa ja ilman sitä. Ratateknisen 
suunnittelun lähtökohtana oli nykyinen rataverkko. Suunnittelussa huomioitiin kui-
tenkin tarkastelualueen uudet ratahankkeet ja niiden toteutettavuus. Liikenteellis-
ten tarkastelujen lähtökohtana oli, että Espoon kaupunkirata oli toteutettu Leppä-
vaaran ja Kauklahden välille, lähijunaliikenne on aloitettu Keravan ja Sipoon Nikki-
län välillä ja HSL:n lähijunaliikenne on laajentunut Pääradalle.  

Työssä tarkasteltiin varikkojen sijoittamista nykyiselle rataverkolle ratatekniset ja 
maankäytön vaatimukset huomioiden. Varikoita tarkasteltiin Pääradan, Kehäradan 
ja Rantaradan varsilla. Varikkosuunnitelmista laadittiin esimerkit huomioiden niiden 
vaatimat muutokset nykyiseen rataverkkoon: tuloksena syntyi alustavat tilavarauk-
set uusille varikoille. Suunnitelmien pohjalta laskettiin myös alustavat varikoiden 
kustannusarviot.   

Selvityksen johtopäätöksenä esitettiin tarvittavan kolme uutta varikkoa. Näistä 
kaksi on kunnossapitoa ja yksi säilytystä varten. Varikkokokonaisuuden toteutus 
esitetään aloitettavaksi Rantaradan-varren tai Vantaan Petaksen kunnossapitova-
rikosta. Kalusto-hankinnan käynnistäminen edellyttää kunnossapitovarikkoa. 

2.1.3  Pisara+ -liikenteellinen toimenpideselvitys (Väylävirasto 
2019a) 

Helsingin keskustan alittava Pisararadan ratasuunnitelma valmistui vuonna 2017. 
Ratasuunnitelmassa oletettiin, että Lentorata ja Espoon kaupunkirata, ts. Leppä-
vaaran ja Kauklahden väliselle rataosuudelle suunnitellut lisäraiteet on toteutettu. 
Tähän asetelmaan pohjautuva Pisararadan liikenteellinen selvitys valmistui vuonna 
2019. Työssä määritellyssä toimenpidepaketissa asetettiin tavoitteeksi kaukoju-
naliikenteen junamäärän kasvu vapauttamalla Helsingin ratapihan kapasiteettia 
sekä Helsingin ja Pasilan väliseltä rataosuudelta, sekä säilyttää kaupunkijunaliiken-
teen palvelutaso vähintään nykyisellään. 

Työssä tutkittiin ratateknisin tarkasteluin mahdollisuuksia toteuttaa Pisararata vai-
heittain ja selvittiin ratainfrastruktuurin kehittämistoimenpiteitä kaupunkiradoilla 
liikennöinnin ja häiriönhallinnan parantamiseksi. Kaukojunille laaditussa alusta-
vassa aikataulusuunnittelussa tutkittiin edellytyksiä liikennöidä Helsinkiin selvitys-
työssä asetetuilla tavoitteilla. Tavoitteeksi asetettiin 20 kaukojunaa tunnissa Len-
toradan ja Pääradan suunnista. Liikenteellisen tarkastelun perusteella laadittiin 
Helsingin ja Pasilan välille kehitetty raiteistoratkaisu, joka parantaisi edellytyksiä 
lisätä kaukojunien määrää merkittävästi.  
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2.1.4  Helsinki–Pasila-rautatiejärjestelmän kehittäminen (HSL 
2018) 

Kaupunkirataverkolla tutkittiin häiriösietoisuuden ja matka-aikojen näkökulmasta 
parasta mahdollista liikennöintimallia tilanteessa, jossa Pisararata on toteutettu. 
Aikataulusuunnittelun lähtökohtana oli, että kaupunkijunia ei enää säilytetä Ilma-
lan varikolla vaan liikennöintiä varten on toteutettu Pääradan, Rantaradan sekä 
mahdollisesti Kehäradan varsille toteutetuilta uusilta varikoilta.  

Taustatarkasteluna tehtiin kansainvälinen vertailu ympyrälinjojen liikennöinnin 
ominaispiirteistä sekä kaupunkijunien nykyisestä täsmällisyydestä. Lopputuloksena 
esitettiin Pisara+-toimenpidepaketti sekä sen toteuttamiseen tähtäävää toimenpi-
depolku. 

Helsinki–Pasila-rautatiejärjestelmän kehittäminen-selvitys on Helsingin seudun 
maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) suunnitelmakaudella laadittu tutkimus, 
jonka tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva tiedossa olevien toimintaympäristö-
muutosten yhteisvaikutuksista Helsinki–Pasila-välin kehittämiseen. Selvitys valmis-
tui vuonna 2018, ja sen ohjausryhmään kuuluivat edustajat LVM:stä, Liikennevi-
rastosta, HSL:stä sekä Helsingin kaupungilta.  

Työssä arvioitiin toimenpiteitä rautatiejärjestelmän toimivuuden varmistamiseksi 
vuonna 2030 ja varautumiseen vuoden 2050 tilanteeseen sekä mitkä ovat tarkas-
teltujen toimenpiteiden vaikutukset liikennejärjestelmään ja MAL2019-tavoitteisiin.   

Työssä tarkasteltiin eri tilanteissa toteutettavia vaihtoehtoisia liikennöintimalleja. 
Pisararadan lisäksi esitettiin myös ns. Lyyra-mallia, jossa osa kaupunkiratojen ju-
nista ei ajaisi Helsingin päärautatieasemalle saakka lainkaan, vaan Pisararadan kal-
tainen silmukka toteutettaisiin jo Pasilan eteläpuolelle. Molemmissa vaihtoehdoissa 
tarkasteltiin tilannetta, jossa kaupunkiradoilla ajetaan kullakin linjalla 6 tai 7,5 ju-
naa tunnissa. Pisaran liikennöinti onnistuu selvityksen tuloksen perusteella suun-
nitellullakin infrastruktuurilla, mutta mikäli kaupunkiratojen liikenne hoidetaan Il-
malan ratapihalta, kaikkia tavoiteltavia hyötyjä ei saavuteta. 
 

2.2  Muut Ilmalan varikkoalueeseen ja Helsingin 
alueen rataverkkoon liittyvät selvitykset 

Alla olevat selvitykset ovat valtakunnallisia tai alueellisia selvityksiä, joissa Ilmalan 
ratapihaa on sivuttu tai siihen kohdistuvaa toimenpide-ehdotusta ei ole kuvattu 
tarkasti. 

2.2.1  Ratapihojen kehityskuva ja verkollinen rooli (Väylävi-
rasto 2019b) 

Selvityksessä on kuvattu ratapihojen merkitystä matka- ja kuljetusketjujen solmu-
pisteinä. Selvityksessä tarkastellaan sekä henkilö- että tavaraliikenteen ratapihoja 
ja keskeisimpiä liikennepaikkoja yksityiskohtaisemmin. Ilmalan ratapihaa selvitys 
sivuaa siten, että siinä luodaan katsaus Helsingin liikennepaikan nykytilanteeseen 
sekä keskeisiin tulevaisuuden suunnitelmiin, mm. Pisararadan toteutumiseen sekä 
lähijunavarikoiden rakentamista muualle. Ilmalan ratapihaa selvityksessä ei kuiten-
kaan tarkasteltu tarkemmin. 
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2.2.2  Ratahallintokeskuksen vuosien 2008–2011 toiminta- ja 
taloussuunnitelma (Ratahallintokeskus 2008) 

Ratahallintokeskuksen vuosien 2008–2011 toiminta- ja taloussuunnitelmaan on 
kirjattu maininta Ilmalan ratapihan parantamisesta ja toiminnallisesta kehittämi-
sestä. Suunnitelmassa todetaan ratapihalla tehtävän päällysrakenteen, asetinlait-
teen ja aluevalaistuksen uudistaminen. Lisäksi hankkeessa sisältyy liikennöitsijän 
kanssa yhteishankkeena tehtävää toiminnallista kehittämistä. Hanke oli suunnitel-
man mukaan alkanut vuonna 2006 ja sen arvioitiin valmistuvan vuonna 2010. Il-
malan ratapihan merkitys Suomen henkilöjunaliikennekaluston päähuoltopaikkana 
tulee säilymään jatkossakin. 

2.2.3  Etelä-Suomen junaliikenteen kehityskuva ESSI (Liiken-
nevirasto 2017a) 

Etelä-Suomen junaliikenteen kehityskuva-hankkeessa (ESSI) tarkasteltiin junalii-
kenteen kokonaisuutta, kuten liikenteen lisääntymistä, kaluston riittävyyttä, kysyn-
täennusteita ja maankäyttöä liikenteen näkökulmasta sekä vaatimuksia infrainves-
tointeihin. Tavoitteena oli junaliikenteen tulevaisuuden kysynnän ja tarjonnan ana-
lysointi sekä ratainfrastruktuurin tarpeita vuosina 2025 ja 2040.  

Työssä analysoitiin rataosuuksia Helsingistä Karjaalle, Riihimäelle ja Lahteen sekä 
Kehärataa, joten mukana ovat olleet kaikki keskeisimmät Etelä-Suomen rataverkon 
osuudet. Tulevaisuuden mahdollisista huomioitiin Pisararata sekä koko pääkaupun-
kiseudun lähiliikenne sekä kauko- ja tavaraliikenne Etelä-Suomen alueella. Työssä 
hyödynnettiin kysyntäennusteeseen liittyen Helsingin seudun maankäyttösuunni-
telmaa (MA-SU 2050) sekä liikenteellisissä tarkasteluissa OpenTrack-simulointioh-
jelmistoa, Viriato-aikataulusuunnitteluohjelmistoa kapasiteetin laskentaan.  

Työssä laadittujen analysointien mukaan vuoden 2025 liikenne toimii kohtuullisesti 
tilanteessa, jossa HELRA, Pasilan läntinen lisäraide ja Pasila–Riihimäki-ratahank-
keen ensimmäinen vaihe ovat valmistuneita ja yksittäisiä parannuksia on tehty ra-
taverkkoon. Sujuvan liikenteen varmistamiseksi suosituksena on edellisten lisäksi 
Espoon kaupunkirata ja Pasila–Riihimäki II-vaihe. Poikkeustilanteiden ohjauksen ja 
kapasiteetin parantamisen osalta tulee myös varautua turvalaitteiden sekä kauko-
ohjausjärjestelmien uudistamiseen ja hyödyntämään uusia mahdollisia ohjausme-
netelmiä. 

Tulosten mukaan vuonna 2040 liikennemäärät kasvavat yli häiriösietoisen liiken-
teen raja-arvojen ja riittävä rataverkon kapasiteetti vaatii uusia investointeja Pa-
sila-Helsinki välille (sisältäen Pasilan ja Helsingin matkustajalaiturijärjestelyt ja kau-
punkiradat yhdistävän uuden maanalaisen radan), Rantaradalle sekä Kerava-Pasila 
välille. Lisäksi liikenteen kasvu edellyttää investointeja sekä kauko- että lähiliiken-
nekalustoon. Lähiliikenteessä eräänä kalustovaihtoehtona on tutkittu kaksikerros-
kalustoa, jolloin lähiliikenteen laituriraiteiden pidentämiselle ei olisi vuoden 2040 
matkustajamäärilläkään vielä tarvetta. 

2.2.4  Valtakunnalliset liikenne-ennusteet (Liikennevirasto 
2018a) 

Valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa kuvataan rautatieliikenteen liikennemää-
rien kehitystä vuoteen 2050 saakka. Poikkileikkausvuotena on käytetty vuotta 
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2030. Rautatieliikenteen arvioitiin kasvavan 5,8 % vuoteen 2030 mennessä. Hen-
kilökaukoliikenteen arvioidaan kasvavan erityisesti tarkastelujakson alkupuolella ja 
keskittyvän erityisesti Helsingin ja Tampereen sekä edelleen Oulun väliselle rata-
osuudelle. Muilla rataosilla matkustajamäärien on ennustettu laskevan. Lähiliiken-
teessä kysynnän arvioidaan kasvavan, sillä Helsingin seudun väestönkasvu lisää 
junaliikenteen kysyntää. Tavaraliikenteessä kokonaismäärän ennakoidaan kasva-
van tarkastelujakson alkupuolella ja kääntyy sen jälkeen laskuun. Tavaraliikenteen 
määriä kasvattavat erityisesti raakapuun, kemianteollisuuden tuotteiden ja transi-
toliikenteen kuljetusten lisääntyminen. Paperin ja kartongin kuljetusten arvioidaan 
vähenevän vuodesta 2030 alkaen. (Liikennevirasto 2018a) Valtakunnallisten lii-
kenne-ennusteiden osalta päivitystyö on käynnistynyt vuonna 2022 Traficomin toi-
mesta. Päivitystyö valmistuu alustavan aikataulun mukaan vuoden 2022 lopussa.  

2.2.5  Junaliikenteen kaluston huolto- ja seisontaraidetarpeet 
sekä kaluston kunnossapidon aluetarpeet (Liikennevi-
rasto 2017b) 

Työssä tarkasteltiin kahta eri asiakokonaisuutta: junaliikenteen huolto- ja seison-
taraidetarpeita sekä radan rakentamisen ja kunnossapidon raidetarpeita rataosilla 
Helsinki–Riihimäki, Helsinki–Karjaa sekä Helsinki–Lahti. Työssä tarkasteltiin uusien 
lähiliikennekaluston varikkojen sijoittamista Keravalle ja Kirkkonummelle, nykyisen 
Ilmalan ratapihan sekä Riihimäen ja Lahden varikkojen lisäksi. Keravan varikon 
todettiin sijoittuvan parhaiten keskustan eteläpuolelle Jäspilään. Kirkkonummella 
tarkasteltiin varikon sijoittamista lakkautetun Luoman seisakkeen läheisyyteen, 
Kehä III:n ja Rantaradan väliselle alueelle. Selvityksessä laadittiin luonnossuunni-
telmat kahdesta raiteistovaihtoehdosta. 

Vaihtoehtona Keravalle ja Kirkkonummelle esitetyille varikkoalueille on varikon si-
joittaminen Ilmalan nykyisen ratapihan vieressä olevalle alueelle Pääradan ja Ve-
turitien väliin. Raportissa todetaan, ettei näiden kolmen kohteen lisäksi muita lähi-
liikennekaluston varikolle sopivia korvaavia alueita ole löydetty.  

2.2.6  Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvitys (Liiken-
nevirasto 2011a)  

Selvityksen tavoitteena oli määritellä radanpidon raide- ja aluetarpeet tarkastelu-
alueella huomioiden mm. liikennemäärien kasvuennusteet, maankäytön tiivistymi-
nen, radanpidon toimintaympäristön muutokset ja uusien ratahankkeiden vaiku-
tus. Työssä kartoitettiin radanpidon nykytilaa ja tarpeita. 

Ilmalan ratapihasta todetaan työssä, että alueen päällysrakenteet ja turvalaitteet 
on pääosin uusittu ja alueelle on rakennettu uusia raiteita ja huoltorakennuksia 
vastaa-maan uuden kaluston huoltotarpeeseen. Ilmalan ratapihan vuosina 2006–
2012 toteutetussa mittavassa perusparannushankkeessa erityisesti materiaalien 
säilytysalueita ja lumenkaatopaikkoja on poistunut käytöstä. Selvitystä päivitetään 
keväällä 2022 käynnistyvässä Etelä-Suomen radanpidon raiteiden tarveselvityk-
sessä. 

2.2.7  Espoo–Salo-oikorata (Väylävirasto 2022a) 

Espoo–Salo-oikorata-hankkeessa rakennetaan 95 kilometriä pitkä oikorata Es-
poosta, Histan, Veikkolan, Nummelan ja Lohjan kautta Saloon. Hanke mahdollistaa 
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Helsingin ja Turun välisen matka-ajan merkittävän lyhentymisen sekä lähiliiken-
teen käynnistämisen Helsingin ja Lohjan välille. Rataan liittyy osaltaan Espoon kau-
punkirata (luku 2.2.8), joka vähentää junaliikenteen häiriöitä Helsingin ja Espoon 
välillä ja mahdollistaa liikenteen lisäämisen. Espoo–Salo-oikoradan yleissuunni-
telma on hyväksytty vuoden 2021 lopulla ja se asetetaan nähtäväksi, kun väylä-
käytävän kunnat ovat saaneet yleiskaavansa muokatuksi maakuntakaavan mukai-
siksi. Yleiskaavan jälkeen hanke siirtyy ratasuunnitelmavaiheeseen ja odottaa mah-
dollista toteutuspäätöstä. 

2.2.8  Espoon kaupunkirata (Väylävirasto 2020d) 

Espoon kaupunkirata -hankkeessa Leppävaaran ja Kauklahden välille rakennetaan 
kaksi uutta raidetta. Uudet raiteet mahdollistavat lähi- ja kaukoliikenteen erotta-
misen omille raiteilleen. Ratahankkeen valmistuttua kaupunkiradan junaliikenne 
voidaan tihentää Leppävaaran ja Kauklahden välillä 10 minuuttiin. Radalla tehdään 
noin 50 000 matkaa arkivuorokaudessa ja sen matkustajamäärien oletetaan kas-
vavan Espoon keskittäessä maankäyttöä radan varrelle. Lisäraiteet rakennetaan n. 
15 km pitkälle osuudelle. Samalla nykyisiä asemia parannetaan uusimalla matkus-
tajalaiturit nykyisiä vaatimuksia vastaaviksi ja liityntäpysäköintiä kehittämällä. Kus-
tannusarvio on 275 M€. Radan rakennustyöt alkavat vuoden 2022 alkaen ja hank-
keen on määrä valmistua vuonna 2028. 

2.2.9  Suomirata (Suomirata 2022) 

Suomirata on visio Suomen henkilö- ja tavaraliikenteen tulevaisuudesta. Tavoit-
teena on nostaa raideliikenteen palvelutasoa eräällä vilkkaimmin liikennöidyllä Hel-
singin ja Tampereen yhteysvälillä matka-aikaa lyhentämällä ja vähentää kapasi-
teettia. Suomiradasta ei ole toistaiseksi laadittu tarkempaa linjausesitystä. Ratayh-
teyttä on visioitu Helsingistä lentoaseman kautta suoraan Tampereelle, jolloin ra-
tayhteyttä voisi käyttää matka-ajan lyhentämiseen tuntiin. Ratayhteys voi sisältää 
kokonaan uuteen maastokäytävään toteutettavan ratayhteyden, mutta myös ny-
kyisen Pääradan perusparannuksen ja nopeuden nostamisen. Suomiradan on ar-
vioitu vaikuttavan matka-aikojen merkittävään lyhentymiseen myös Helsingin ja 
Oulun, Porin ja Jyväskylän välillä. Suomirataa varten on perustettu hankeyhtiö. 

2.2.10  Lentorata (Väylävirasto 2021a) 

Lentorata on Pääradasta Pasilassa erkaneva, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta 
kulkeva ja Päärataan jälleen Keravalla yhtyvä ratahanke. Hankkeella tavoitellaan 
Pääradan kapasiteetin lisäystä Helsingin ja Keravan välillä sekä suoraa ratayhteyttä 
Helsingin keskustasta lentoasemalle. Lentoradalta olisi suora yhteys Pääradalle 
pohjoisen suuntaan Tampereelle sekä koilliseen Lahteen. Ratayhteys olisi tarkoi-
tettu kaukoliikenteen käyttöön, mutta sillä voisi kulkea yksittäisiä taajamajunavuo-
roja. Uuden ratayhteyden pituus on 30 km, josta 28 km tunnelissa. Lentoradasta 
on laadittu vuonna 2010 selvitys, ja sen kustannusarvio on päivitetty vuonna 2018. 
Kustannuksiksi arvioitiin tuolloin 2,7 Mrd €. Ratayhteyden toteutuksesta ei ole pää-
töstä. 

Tunnelin suuaukon sijaintia ei ole toistaiseksi määritetty tarkemmin eivätkä sen 
mahdolliset vaikutukset Ilmalan ratapihalle ole vielä tiedossa. Asiaa tutkitaan tar-
kemmin vuonna 2022 käynnistyvässä ”Lentoradan erkanemiskohta Pasilan poh-
joispuolella” -selvityksessä, mikä tehdään yhteistyössä sekä Helsinki–Pasila-välin 
kapasiteettiselvityksen että Suomiradan selvitysten kanssa. 
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2.2.11  Itärata (Väylävirasto 2020e) 

Itärata on Helsingistä lentoaseman ja Porvoon kautta Kouvolaan tai Luumäelle kul-
keva ratayhteys. Sen tavoitteena on nopeuttaa junayhteyksiä Helsingistä Savon, 
Karjalan ja Pietarin suuntaan sekä mahdollistaa taajamajunaliikenne Helsingin ja 
Porvoon välillä. Ratayhteys edellyttää lentoradan toteutumista. Kaikissa tarkastel-
luissa vaihtoehdoissa itärata erkaantuisi lentoradasta Keravan pohjoispuolella. 
Maakuntakaavoitus ei mahdollista itäradan haaroittamista nykyisestä Pääradasta. 
Kouvolan kautta kulkevan radan hinnaksi on arvioitu 1,713 Mrd. €, ja Luumäen 
kautta kulkevan radan hinnaksi 2,787 Mrd. €. Hintaan ei sisälly lentoradan toteut-
taminen. Itäradan toteuttamisesta ei ole päätöstä. 

2.2.12  Tallinnan tunneli (Uudenmaan liitto 2018) 

Tallinnan tunneli on 102 km pitkä, Suomenlahden alittava rautatietunneli, joka al-
kaisi jo Helsinki-Vantaan lentoasemalta ja kulkisi Pasilan, Helsingin keskustan, Suo-
menlahden ja Tallinnan kantakaupungin alitse nousten maan pinnalle Tallinnan 
eteläpuolella Ülemistessä. Yhteyden edellyttämät varikko- ja logistiikka-alueet si-
joitettaisiin Suomessa Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolella sijaitsevalle 
lentomelualueelle. Henkilöjunien lisäksi tunnelissa on suunniteltu kulkevan merkit-
tävä määrä tavaraliikennettä. Ratayhteys toteutetaan normaalilla 1 435 mm raide-
leveydellä, joskin Pasilan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välillä rataosuudella on 
rinnan myös suomalainen leveän raideleveyden (1 524 mm) kiskotus. Hankkeen 
hinnaksi on arvioitu 16 Mrd. €. 
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3 Maankäyttö ja Ilmalan ratapihan 
merkitys liikennejärjestelmän osana 

3.1  Ilmalan maanomistus ja kiinteistöjen hallinta 

Ilmalan ratapihan alue sijoittuu pääosin valtion omistamalle, Väyläviraston hallin-
noimalle maapohjalle. Ratapihan välittömässä läheisyydessä on Helsingin kaupun-
gin ja VR:n eläkesäätiön omistamia alueita sekä Senaatti-kiinteistöjen hallinnoimaa 
valtion maapohjaa. Ratapiha sijaitsee kahdella laajalla rautatien lunastusyksiköllä, 
joista luovutettujen määräalojen ja valtion sisäisten hallintarajojen sijainti ei kai-
kilta osin näy avoimesti saatavissa kiinteistöraja-aineistoissa.  

Väyläviraston hallinnoima maa-alue voidaan karkeasti rajata lännessä Lähetinka-
tuun, etelässä Rantarataan, idässä Veturitiehen ja pohjoisessa rautatiealueen ra-
jaan ts. Metsälän kaupunginosaan. Veturitien ja Pääradan välinen pitkä, kapea 
kaistale kuuluu VR Eläkesäätiön omistukseen. Veturitie sijoittuu Hakamäentien ja 
Asesepäntien välisellä osuudella kokonaisuudessaan valtion alueelle, mutta katu-
alue on käytännössä Helsingin kaupungin hallinnassa ja kunnossapidossa. Län-
nessä eli Postipuiston alueella maanomistukset jakautuvat mm. Senaatti-kiinteis-
töjen, Posti Oy:n ja Helsingin kaupungin kesken. Alueen rakentuessa tonttien 
omistus siirtynee asunto- tai kiinteistöosakeyhtiöille. 

Veturitien länsipuolella ratapihan alueella sijaitsevat rakennukset ovat valtion omis-
tamalla maapohjalla, mutta ne ovat pääsääntöisesti VR-Yhtymän omistuksessa. 
Niiden alla oleva maapohja on joko korvauksettomalla käyttöoikeudella tai kor-
vauksellisella maanvuokrasopimuksella VR-Yhtymän hallinnassa. Väyläviraston 
suorassa omistuksessa on ratapihan eteläosassa rakennus, minkä tiloja vuokrataan 
radan kunnossapitourakoitsijalle. Ratapihan alueella on lisäksi useita pieniä raken-
nuksia ja rakennelmia, jotka liittyvät pääosin rautateiden teknisiin järjestelmiin, 
esim. asetinlaitetiloja. Alueella on myös lyhytaikaisilla maanvuokrasopimuksilla py-
säköinti- ja varastoalueita VR-Yhtymän tai urakoitsijoiden käytössä. 
 

3.2  Pohjois-Pasilan ja Ilmalan kaavoitustilanne 

3.2.1  Yleiskaava 

Helsingin yleiskaavassa lähes koko tarkastelualue on merkitty yhdyskuntateknisen 
huollon alueeksi (kuva 2). Määräyksen mukaan alueelle saa rakentaa liikenteen 
hoidon ja yhdyskuntateknisen huollon kannalta tarpeellisia tiloja ja laitteita. Sitä 
kehitetään yhdyskuntateknisen huollon, tietoliikenteen ja liikenteen käyttöön.  
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Kuva 2. Yleiskaava 2016 (Helsingin kaupunki). 

Alueen eteläosa on osoitettu kaavassa C2-alueena eli kantakaupunkina. Aluetta 
kehitetään kestävien kulkumuotojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. C1-
alue eli palvelu-, liike- ja toimitilapainotteinen keskusta, merkintä ulottuu suunnit-
telualueen lounaisosaan. Tätä keskusta-aluetta tulee määräysten mukaan kehittää 
toiminnallisesti sekoittuneena kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, hallin-
non, asumisen, puistojen, virkistys- ja liikuntapalvelujen sekä kaupunkikulttuurin 
alueena Käyttötarkoituksen muutosten yhteydessä tulee tehdä alueellinen tarkas-
telu. Suunnittelualueen länsi- ja pohjoispuoli on A1 eli asuntovaltaista aluetta, jota 
kehitetään asumisen, kaupan ja julkisten palvelujen, toimitilojen, puistojen, virkis-
tys- ja liikuntapalvelujen käyttöön. Alueen pinta-alasta vähintään 60 % on kortte-
limaata ja loput yleisiä alueita kuten katualueita, suojaviheralueita ja puistoja. 

Valkoinen tarkastelualuetta halkova linja esittää kaupunkibulevardia eli Veturitien 
kohdalle sijoittuvaa liikenneväylää, jota kehitetään osana laadukasta urbaania kau-
punkiympäristöä tiivistettävässä kaupunkirakenteessa. Kaupunkibulevardi palvelee 
autoilijoita, joukkoliikennettä, kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Sen pituus ja liittymärat-
kaisut ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Veturitien liikennemäärät ovat Hel-
singin kaupungin vuosilaskennan mukaan noin 13 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. 

Viivamerkintöinä yleiskaavassa Hakamäentie on osoitettu tienä, joka palvelee pi-
dempimatkaista liikennettä ja on valtakunnallisesti tai seudullisesti merkittävä 
väylä. Tarkastelualueen osalta Hakamäentien liikennemäärä on noin 30 000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Rantaradan ja Hakamäentien liittymä on yleiskaavassa esi-
tetty liittymänä, joka voi sisältää eritasojärjestelyjä. Määräyksen mukaisesti mer-
kinnän osoittamat liittymäratkaisut ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa, liit-
tymä voidaan toteuttaa myös tasoratkaisuna. Keltainen palloviiva kuvaa Baana-
verkkoa eli pyöräilyn nopea runkoverkko, joka mahdollistaa sujuvan ja tasavauhti-
sen pyöräilyn. Baanaverkon osuudet suunnitellaan koko kaupungin alueelle esitet-
tyä verkkoa mukaillen. Vihreällä leveällä katkoviivalla on osoitettu rantaradan koil-
lispuolinen viheryhteys.  
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Yleiskaava on kumottu Pääradan ja Veturitien välisen C2-alueen osalta. Aluetta 
tavoiteltiin kehitettävän nauhamaiseksi kaupungiksi, joka yhdistäisi Ilmalan ja Kä-
pylän kaupungin osat toisiinsa (Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet 
2016). Alueen määräyksen kumoaminen vaikuttaa myös osaltaan Veturitien kehit-
tämistä bulevardiksi. Kuvassa 2 esitetty kumottu alue on merkitty vinoraidoituk-
sella. Tällä alueella on voimassa edellinen laadittu yleiskaava eli Helsingin Yleis-
kaava 2002 (kuva 3).  
 

 

Kuva 3. Yleiskaava 2002, ote (Helsingin kaupunki). 

Alue on Veturitien ja Pääradan välissä olevan alueen osalta voimassa olevassa 
yleiskaavassa valtaosaltaan rautatiealuetta (LR) ja etelässä pieneltä osin keskus-
tatoimintojen aluetta. Helsingissä on voimassa myös maanalainen yleiskaava (hy-
väksytty 2021), mikä täydentää voimassa olevaa yleiskaavatilannetta, mutta ei syr-
jäytä yleiskaavojen määräyksiä. Maanalainen yleiskaava on yleissuunnitelma, jolla 
ohjataan uusien suurten merkittävien maanalaisten kalliotilojen sekä liikennetun-
neleiden sijaintia ja tilavarauksia sekä niiden yhteensovittamista keskenään. Kaa-
valla myös turvataan jo olemassa olevat tilat ja niiden toimintaedellytykset.  

Yleiskaavan 2016 mukainen Mäkelänkadun bulevardikaupungin suunnitelma sijoit-
tuu ratapihan itä- ja koillispuolelle. Veturitielle ohjataan noin puolet Asesepäntien 
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pohjoispuolisesta liikenteestä. Veturitien poikkileikkaukseksi on kaavailtu 2+2 au-
tokaistaa Asesepäntiestä etelään. Lopulliset suunnitteluratkaisut selviävät myö-
hemmin. Koko hankkeen rakentaminen alkaa 2030-luvun taitteessa alkaen bule-
vardikaupungin eteläosista. Ns. Tuusulanväylän käännöstä on luovuttu ja nykyiset 
suunnitelmat noudattavat enemmän olemassa olevaa katuverkkoa. Käpylän asema 
on kaavarungossa tärkeä vaihtoyhteyksien hubi ja keskus, johon pohjoisesta tule-
vat bussit jäävät. 

3.2.2  Asemakaava 

Kaupungin yleiskaava ohjaa sen alueella asemakaavojen laadintaa. Asemakaava 
on maankäytön suunnittelun eli kaavoituksen yksityiskohtaisin kaava. Asemakaa-
vassa osoitetaan osa-alueen käytön ja rakentamisen järjestäminen sekä rakenta-
misen määrät. Tarkastelualueella on suurelta osin voimassa jo 29.8.1978 vahvis-
tunut asemakaava nro 7210 (kuva 4).  

 

Kuva 4. Ajantasa-asemakaava, ote (Helsingin kaupunki). 
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Asemakaavassa pääosa tämän selvityksen tarkastelualueesta on Rautatiealuetta 
(LR), jolle on osoitettu osa-alue-merkinnällä lrh. Osamerkintä tarkoittaa rautatie-
alueen osaa, jolle saadaan sijoittaa huoltorakennuksia ja liikenteen hoitoon liittyviä 
toimisto-, koulutus-, majoitus- ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja ja näihin 
verrattavia tiloja. Toimistotiloja saadaan rakentaa kuitenkin enintään 15 % alueen 
rakennusoikeudesta. Lisäksi alueelle saadaan sijoittaa henkilökunnan virkistyskäyt-
töön tarkoitettuja ulko-oleskelutiloja ja pelikenttiä. Rakennusalaltaan 300 m² pie-
nemmät rakennukset saavat ylittää kaavaan merkityn enimmäiskorkeuden (raken-
nuksen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan enimmäiskorkeus 36 metriä) 
enintään 8,5 metrillä. Määräyksen mukaisesti mahdollisten majoitushuoneiden ik-
kunoita ei saa sijoittaa 50 metriä lähemmäksi Veturitien keskilinjaa ja etäisyyden 
ollessa vähemmän kuin 100 metriä tulee ikkunaseinään äänieristävyyden tai sen 
eteen sijoitettavan esteen antaman melusuoja olla vähintään 30 dB(A). Rakennus-
oikeutta on 120 000 kerrosalaneliömetriä ja IV tarkoittaa alueelle sijoitettavien ra-
kennusten suurimman sallitun kerrosluvun. 

Veturitien katualueen itäpuolella on asemakaavassa lrta-aluetta eli tavara-ase-
maksi varattavaa rautatiealueen osa-aluetta. Alueelle saa sijoittaa myös liikenteen 
hoitoon liittyviä toimistotiloja, rautatiekaluston ja moottoriajoneuvojen huolto ja 
korjaamotiloja sekä näihin verrattavia tiloja. Määräyksellä on rajattu, että toimis-
totiloja saa rakentaa enintään 15 % alueen 110 000 neliönrakennusoikeudesta. 
Rakennukset saavat olla enintään kolmikerroksisia. 

Veturitien itäpuolelle on myönnetty kaksi poikkeamista. Vuonna 2015 Pohjolan lii-
kenteen hakemus koski 6 000 m2:n varikko- ja toimistorakennuksen rakentamista 
silloiselle rakennuskieltoalueelle. Vuonna 2019 haettiin poikkeamista asemakaavan 
nro 7510 mukaisesta käyttötarkoituksesta (LR, lrta, tavara-asemaksi varattava rau-
tatiealueen osa) siten, että alueelle sijoitettiin yritysasiakkaille suunnattua rauta-
kaupan tukkutoimintaa palvelemaan läheisiä työmaita.  

Hakamäen asemakaavan muutos puolestaan koskee Hakamäentien molemmin 
puolin sijaitsevia saarekkeita Ilmalan aseman itäpuolella. 21.5.2018 päivätyn osal-
listumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavamuutoksen tavoitteena on mah-
dollistaa työpaikkarakentamista 40 000 – 60 000 km² aseman välittömään yhtey-
teen (kuvassa katkoviivalla ympäröidyt alueet). Reitti Keski-Pasilasta Pohjois-Pasi-
laan kulkee suunnitelmissa tämän asemakaavanmuutosalueen läpi. Kaupunki on 
pyytänyt mielipiteitä hankkeen aloitusvaiheesta elokuussa 2018, ja alueesta on 
teetetty ja teetetään teknisiä selvityksiä. Asemakaavaa viedään eteenpäin vuoden 
2023 aikana. Hakamäen vireillä oleva asemakaavamuutos esitetään kuvassa 5. 
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Kuva 5. Vireillä olevan Hakamäen asemakaavamuutosalueen rajaus (Helsingin 
kaupunki). 

Tarkastelualueen länsipuolella on Eteläisen Postipuiston asemakaavan muutos-
alue, jonka maankäyttöneuvottelut ovat loppusuoralla, ja jonka asemakaava vah-
vistunee kuluvan vuoden aikana. Asemakaava mahdollistaa Helsingin kaupungin 
mukaan asuntoja noin 3 800 asukkaalle ja toimistotilaa noin 2 000 työntekijälle. 
Asemakaava-alueen eteläosassa on alueen liikekeskusta, jonka tonttitehokkuus on 
5,5. Umpinaiset asuinkorttelit (e=3.0) sijoittuvat alueen keskiosaan ja Keskuspuis-
ton reunaan. Kuvassa 6 esitetään Eteläisen Postipuiston asemakaavamuutos.  

Postipuiston kokoojakatu Postiljooninkatu sijaitsee ratapihan reunassa. Kadulle on 
mitoitettu raitiotie ja sen toteuttaminen on aikaisintaan ensi vuosikymmenellä. 
Katu rakennetaan alkuvaiheessa ilman raitiotietä ja alueen joukkoliikenne tukeutuu 
bussilinjoihin. 
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Kuva 6. Eteläisen Postipuiston asemakaavamuutoksen ehdotus tarkastelualueen 
länsipuolella (Helsingin kaupunki). 
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3.3  Rautatieliikenteen rooli Helsingin seudun 
liikennejärjestelmässä 

Kaupunki- ja lähijunaliikenne muodostavat metron ja yhdeksän runkobussilinjan 
ohella Helsingin seudun joukkoliikenteen rungon. HSL on strategiassaan määrittä-
nyt runkolinjojen merkityksen korostuvan lähivuosina aiempaa enemmän. Elo-
kuussa 2021 aloitti neljä uutta runkolinjaa ja lähivuosina on suunniteltu ainakin 
neljän uuden runkolinjan aloittavan liikenteensä. Tulevaisuudessa runkolinjaver-
kosto täydentyy myös pikaraitiotieverkostolla Raide-Jokeriksi nimetyn pikarai-
tiotielinjan aloittaessa liikennöinnin ja korvatessa nykyisen linja-autoin liikennöidyn 
runkolinjan 550.  

Runkolinjojen solmupisteistä merkittävä osa sijoittuu rautatieasemille. Tällaisia sol-
mupisteitä ovat Helsingin päärautatieaseman lisäksi mm. Pasila, Huopalahti, Lep-
pävaara, Espoon keskus, Myyrmäki, Aviapolis, Lentoasema, Oulunkylä, Malmi ja 
Tikkurila. Näillä sekä eräillä muilla rautatieasemilla on suuri merkitys joukkoliiken-
teen solmukohtina. Asemilla vaihdetaan kaupunkijunasta runkolinjan tai tavallisen 
linjan linja-autoon. Solmukohtien merkitys on korostunut tasaisesti koko 2000-lu-
vun. Helsingin keskustaan menevää linja-autoliikennettä on kehitetty keskittämällä 
yksittäisten linjojen palvelutarjontaa runkolinjoille ja/tai ohjattu päättymään lähei-
selle rautatieasemalle. Seurauksena kaupunkijunan merkitys osana joukkoliiken-
nejärjestelmää on solmupisteiden ohella korostunut, varsinkin kun ratakäytävien 
suuntainen, rinnakkainen linja-autoliikenne on käytännössä lakkautettu. Erityisesti 
kaupunkijunalinjojen A, I, P ja K rooli on erittäin merkittävä. Rantaradalla korostu-
vat myös E- ja U-junien rooli, joskaan kaupunkirata ei toistaiseksi ulotu Leppävaa-
ran länsipuolelle. Pääradan lähijunalinjoilla R ja Z on suuri merkitys Keravan, Jär-
venpään ja Tuusulan työmatkaliikenteelle, mutta ne toimivat runkoyhteytenä eten-
kin Keravalla ja Järvenpäässä kauemmas lähiseudulle suuntautuville linja-autoyh-
teyksille.  

Rautatieliikenteen häiriöttömällä toimivuudella on ratkaiseva merkitys koko Helsin-
gin seudun liikennejärjestelmälle ja sen roolin arvellaan korostuvan tulevaisuu-
dessa merkittävien ratahankkeiden valmistuessa 2020-luvun lopulla. Keskeisiä rau-
tatiejärjestelmän merkitystä korostavia hankkeita ovat Espoon kaupunkirata eli 
Leppävaara–Kauklahti-osuuden lisäraiteet sekä Pasila–Riihimäki-hankkeen lisärai-
teet osuuksilla Kytömaa–Ainola ja Purola–Jokela. Myös Espoo–Salo-oikoradan to-
teutuminen lisää omalta osaltaan lähijunaliikenteen merkitystä joukkoliikenteen 
keskeisenä osana. 

3.4  Ilmalan ratapihan toimintojen merkitys 
junaliikenteelle 

Ilmalan ratapihan sijaitessa Helsingin kantakaupungin välittömässä läheisyydessä 
sillä on suuri merkitys paitsi rautatieliikenteen toimivuuden myös Helsingin seudun 
joukkoliikennejärjestelmän näkökulmasta. Vastaavia toimintoja ei ole muualta lä-
hiseudulta saatavissa. Lähiliikennejunia yöpyy ja niille tehdään käyttövalmiushuol-
toja Riihimäellä, Lahdessa, Kouvolassa ja Tampereella, mutta suuremmat huollot 
ja korjaukset tehdään Ilmalassa. Riihimäellä, Lahdessa, Kouvolassa ja Tampereella 
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tehtävät lähiliikennekaluston käyttövalmiushuolto käsittää lähinnä em. paikkakun-
nilla yöpyvät vuorot. Toisin sanoen näille paikkakunnille illalla viimeisinä saapuvat 
junat huolletaan, jotta ne voivat aamulla lähteä paluumatkalle.  

HSL:n kaupunkijunakalusto (Sm5-junat) huolletaan kokonaisuudessaan Ilmalassa. 
Tällä hetkellä Keravalla, Kirkkonummella tai Kauklahdessa ei ole käyttöval-
miushuollon edellyttäviä toimintoja tai tilaa kaluston seisottamiseen, jolloin yöllä 
viimeiset Helsingistä pääteasemilleen saapuvat junat palaavat tyhjävaunujunina 
takaisin Ilmalaan. 

Kaukojunaliikenteen toimivuuden näkökulmasta Ilmalan varikko on jatkossakin 
välttämätön. Kaukoliikenteen henkilöjunien käyttövalmiushuollolle on löydyttävä 
sijainti, joka palvelee Helsinkiin saapuvia junia. Helsingin henkilöratapiha on nykyi-
sellään ahdas eikä esimerkiksi käyttövalmiushuollon toimintoja voida toteuttaa 
henkilöaseman välittömään lähiympäristöön. 

Ilmalan varikon korvaaminen olemassa olevilla varikoilla olisi haastavaa ja johtaisi 
seuraaviin ongelmiin: 

• Kaukoliikenteen junien käyttövalmiushuolto ja kaluston yöpyminen joudut-
taisiin siirtämään kokonaisuudessaan Tampereelle, Kouvolaan ja Turkuun. 
Kalustolta edellytettäisiin kahteen suuntaan ajettavuutta. Sen pitäisi olla 
joko molempiin suuntiin ajettavia moottorivaunuja tai veturivetoiset junat 
pitäisi varustaa ohjausvaunuilla. 
o Kaukoliikenteen junille joudutaan lisäksi tekemään tarpeen vaatimia 

kokoonpanomuutoksia, joita on yksinkertaisinta tehdä Ilmalan ratapi-
halla. 

o Yö- ja autojunaliikenne Helsinkiin voitaisiin joutua lopettamaan koko-
naan, koska kaluston huollolle ja seisottamiselle ei olisi tilaa. 

• Jos lähiliikenteen varikkotoiminnot siirrettäisiin Riihimäelle, Tampereelle ja 
Kouvolaan, olisi sillä merkittäviä vaikutuksia nykymuotoisen lähijunaliiken-
teen järjestämiseen. Riihimäen, Tampereen ja Kouvolan liikennepaikkoja ei 
ole suunniteltu suurten henkilöjunakalustomäärien seisottamiseen tai huol-
tamiseen. Kouvola ja Tampere ovat kaukana lähiliikenteen painopistealu-
eelta, ja vaikka Riihimäen ja Tampereen välillä lähiliikenteen kysyntä onkin 
kasvanut, se on siitä huolimatta Helsingin ja Riihimäen välistä rataosuutta 
alhaisempi.  

• Kaupunkijunaliikenteellä ei ole käytössä Ilmalan lisäksi muita varikoita. Ke-
ravalla, Kauklahdessa ja Kirkkonummella ei voi seisottaa kalustoa tilan- ja 
käyttövalmiushuollon edellyttämän laitteiston puutteen sekä ilkivallan riskin 
takia yön yli. Kaupunkijunaliikenteen toimintavarmuus alenee sekä kustan-
nukset kasvavat merkittävästi, mikäli yksiköitä jouduttaisiin ajamaan siirto-
ajoina pidempiä matkoja esimerkiksi Kauklahdesta ja Kirkkonummelta Kar-
jaalle ja Keravalta Riihimäelle.  

• Kaupunkijunaliikenteen huolto- ja säilytystoimintojen siirto Ilmalasta jon-
nekin muualle ilman, että korvaavia varikoita olisi toteutettu johtaisi nyky-
muotoisen kaupunkijunaliikenteen lakkauttamiseen ja siirtymiseen kaupun-
kiradoilla huomattavasti harvempaan vuoroväliin. 

• Lähi- ja kaupunkijunakaluston varikkotoimintojen siirtäminen Riihimäelle tai 
Karjaalle ei ole tilanpuutteen takia mahdollista. Yksittäisten junien yöpymi-
nen on teoriassa mahdollista, mutta ei kustannustehokasta.  
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Yöpyvälle kalustolle voidaan toteuttaa jossain määrin käyttövalmiushuollon edel-
lyttämät laitteet muillekin liikennepaikoille, mutta tällä ei ratkaista ongelmaa. Jo-
kainen kalustoyksikkö vaatii määrävälein tehtävää kunnossapito- ja huoltotoimia, 
eikä Etelä-Suomessa ole tällä hetkellä niiden edellyttämiä laitteita tai tiloja muualla 
kuin Ilmalassa. Osa kaluston raskaammasta huollosta pitäisi Ilmalan poistuessa 
keskittää Pieksämäelle tai Ouluun, jolloin pelkkä kaluston siirtoajo kuormittaisi ra-
taverkkoa.  

Ilmalan kaltainen, päärautatieaseman lähistölle sijoittuva päävarikko on hyvin ylei-
nen Keski-Euroopassa. Saksan suurkaupungeista varikkoalue sijoittuu mm. Ham-
purissa, Münchenissä ja Kölnissä päärautatieaseman välittömään lähiympäristöön. 
Sama ilmiö on havaittavissa Pariisissa ja Lontoossa, joissa molemmissa on useita 
Helsingin päärautatieaseman kaltaisia pääteasemia, joiden lähistön ratapihoilla 
huolletaan ja kunnossapidetään kalustoa. Rautatiekaluston huolto- ja säilytysvari-
koita ei niiden vaatiman suuren tilantarpeen takia ole sijoitettu maan alle louhit-
tuun kalliotunneliin tai betonikannen alle. Maanalaisia varikoita on toteutettu aino-
astaan metroille. Näistä esimerkkeinä mainittakoon Espoon Sammalvuoren ja Tuk-
holman Rissnen varikot, mutta näiden tarjoamat palvelut on suunnattu merkittä-
västi Ilmalaa vähäisemmälle yksikkömäärälle.  
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4 Liikenteen kehitys 

4.1  Nykyliikenne 

4.1.1  Henkilöliikenne 

Ilmalan ratapihan vastuulla oli vuonna 2021 kaikkiaan 500 matkustajavaunun, 103 
veturin, 20 Eil-lähiliikennevaunun, 36 Sm2-yksikön, 18 Sm3-yksikön, 30 Sm4-yksi-
kön, 81 Sm5-yksikön ja neljän Sm6-yksikön kunnossapito ja huoltaminen. Ratapi-
han alueella huolletaan käytännössä kaikki Etelä-Suomessa liikenteessä käytettä-
vät sähkömoottori-junayksiköt ja merkittävä osa sähkövetureista. 

Henkilöliikenteen nykytilanteen junamääränä on tässä selvityksessä käytetty vuo-
den 2019 loppuvuoden tilannetta keskimääräisestä arkivuorokausikohtaisesta ju-
namäärästä. Henkilöliikenteen nykyliikenteen liikennemäärät vuorokaudessa suun-
nittain on esitetty taulukossa 2.  

Taulukko 2. Henkilöliikenteen nykyliikenteen liikennemäärät suunnittain 
(junaa/vrk). Helsinki–Pasila-osuudella sarakkeessa esitetään kolmen muun 
rataosan junien yhteenlaskettu lukumäärä.  

 Helsinki–
Pasila 

Ranta-
rata 

Päärata Kehärata 

Kaupunkijunat (Sm5) 856 273 381 2021 
Lähijunat (Sm2, Sm4) 120 - 120 - 
Kaukojunat 124 28 96 - 
Kansainväliset junat 10 - 10 - 
Yhteensä henkilö-
junat 

1171 301 607 202 

 
Kaukoliikenteen matkamäärien kehitys yhteysväleillä Helsinki–Kerava sekä Hel-
sinki–Karjaa vuosina 2006–2020 on esitetty kuvissa 7 ja 8. Rantaradalla matkus-
tajamäärien huippulukema tarkasteluajanjaksolla saavutettiin vuonna 2008, jonka 
jälkeen matkustajamäärät laskivat vuoteen 2016 saakka tasaisesti. Pääradalla mat-
kustajamäärien kehitys on ollut tasaisempaa. Ne olivat vakiintuneet noin kuuteen 
miljoonaan vuosittaiseen matkaan vuodesta 2006 vuoteen 2016 ulottuvalla tarkas-
telujaksolla. Molemmilla tarkastelluilla rataosilla matkustajamäärät nousivat voi-
makkaasti vuodesta 2016 eteenpäin, kunnes ne kääntyivät jyrkkään laskuun ke-
väällä 2020 alkaneen COVID-19-pandemian takia. Vuoden 2016 jälkeiseen mat-
kustajamäärien voimakkaaseen nousuun lienee syynä lippujen hinnoittelussa tehty 
yleinen muutos.  

 
1 Taulukossa Pääradan osuudella Helsinki–Havukoski ja Rantaradan osuudella Helsinki–Huopalahti 
liikennöivät, linjatunnuksin I ja P merkityt eivät sisälly Pää- ja Rantaratojen kaupunkijunien yhteen-
laskettuun lukumäärään. Kehärataa kulkevat I- ja P-junat esitetään vain Kehärata-sarakkeessa.  
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Kuva 7. Henkilöliikenteen matkamäärät Helsinki–Karjaa, v. 2006–2020 [1000 
matkaa] (Lahelma 2015, Ratahallintokeskus 2005, 2006a, 2007–2009, Traficom 
2019, Väylävirasto 2019f, Väylävirasto 2021b, Väylävirasto 2021c). 

 

Kuva 8. Henkilöliikenteen matkamäärät Helsinki–Kerava, v. 2006–2020 [1000 
matkaa] (Lahelma 2015, Ratahallintokeskus 2005, 2006a, 2007–2009, Traficom 
2019, Väylävirasto 2019f, Väylävirasto 2021b, Väylävirasto 2021c). 
Kuvassa 9 esitetään HSL-alueen kaupunkijunaliikenteen matkustajamäärät vuosina 
2010–2020. Kuvasta havaitaan HSL-alueen kaupunkijunaliikenteen matkustaja-
määrien pysyneen melko tasaisina vuosina 2010–2013. Vuoden 2013 jälkeen mat-
kustajamäärät lähtivät selkeään nousuun. Eräitä syitä tähän olivat Kehäradan käyt-
töönotto (2015), Tuusulan liittyminen HSL:n jäseneksi (vuoden 2018 alusta) sekä 
HSL-alueen rautatieasemille aiempaa voimakkaammin keskitetty liityntäliikenne. 
Vuodesta 2020 HSL-alueen kaupunkijunaliikenteen matkustajamäärät ovat vähen-
tyneet COVID-19-pandemian takia. 
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Kuva 9. Henkilöliikenteen matkamäärät HSL-alueen kaupunkijunaliikenteessä, v. 
2010–2020 [1000 matkaa] (Tervahauta 2022).  

4.1.2  Tavaraliikenne 

Tavaraliikenteen osuus Helsingin liikennepaikalla on vähäinen. Rantaradalla ja Ke-
häradalla ei ole säännöllistä tavaraliikennettä. Pääradalla Keravan eteläpuolella ta-
varaliikenne on myös satunnaista Keravan liikennepaikan ja Savion välillä kulkevaa, 
Vuosaaren satamaan suuntautuvaa liikennettä lukuun ottamatta.  
 

4.2  Ennusteliikenne 

4.2.1  Kaupunkijunaliikenne 

Kaupunkijunaliikenteen ennusteeseen vaikuttavat tulevaisuudessa toteutuvat rata-
hankkeet. Tällä hetkellä vuoroväli on Kehäradan I- ja P- sekä Pääradan K-junilla 
pääsääntöisesti arkisin noin kello 6–18 ja lauantaisin päivällä 10 minuuttia, muina 
aikoina 15 minuuttia. Hiljaiseen aikaan kello 22–6 vuoroväli on 30 minuuttia tai 
harvempi. Rantaradalla A-junalla vuoroväli on arkisin ruuhka-aikaan 10 minuuttia 
ja ruuhka-ajan ulkopuolella 20 minuuttia. Varhain aamulla, arkisin kello 18 jälkeen 
illalla sekä viikonloppuisin vuoroväli on 30 minuuttia. E- ja U-junilla kummallakin 
linjalla vuoroväli on 30 minuuttia, jolloin yhteiselle osuudelle Helsingin ja Kauklah-
den välille muodostuu pääosin tasainen 15 minuutin vuoroväli. Öisin Rantaradalla 
liikennöidään yksittäisiä L-junia keskimäärin 60 minuutin välillä. Siuntioon meneviä 
Y- ja X-junia ajetaan arkisin yksittäisiä vuoropareja.  

Vuorotarjonnan on arvioitu pysyvän suunnilleen nykyisellä tasolla Kehä- ja Päära-
dalla. Espoon kaupunkiradan valmistuminen arviolta vuonna 2028 johtaa A- ja E-
junien yhdistämiseen siten, että Helsingin ja Kauklahden välillä vuoroväli on arkisin 
ja lauantaisin 10 minuuttia. Kirkkonummen U-junien vuoroväli pysyy ennallaan tai 
se tihenee 15–20 minuuttiin. U-junien pysähdyspaikkojen vähentäminen Pasilan ja 
Kauklahden välillä johtaa matka-aikojen nopeuttamiseen ja tarve nykyisille Y- ja X-
junille poistuu. Siuntioon saakka ulottuvat Y-junat voidaan ajaa Helsingin ja Kirk-
konummen välillä Y-junien aikatauluin. 
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Pääradalla I-, P- ja K-junilla linjakohtaisen vuorovälin tihentäminen 10 minuutista 
7,5 minuuttiin voi tulla matkustajamäärien kasvaessa kyseeseen. Tällöin vuoroväli 
runko-osuuksilla Pasila–Huopalahti ja Pasila–Hiekkaharju olisi 3,75 minuuttia. 
Tarkkoja junamääriä ei kuitenkaan ole arvioitu. Järvenpään liittyminen HSL-alueen 
jäseneksi on ehdollinen. Kaupunki edellyttää liittymisen ehtona lähijunaliikenteen 
tarjonnan lisäämistä. Tämä tarkoittaisi, että Helsingin ja Jokelan välille asetettaisiin 
kulkuun J-juna, jolloin osuudelle muodostuisi nykyisen R-junan kanssa tasainen 15 
minuutin vuoroväli. Jos J-juna asetettaisiin kulkuun, se lisäisi junamääriä kahdella 
junalla jokaista tuntia kohden suuntaansa.  

Tiheämmät vuorovälit edellyttäisivät myös käytettävissä olevalta junakalustolta so-
veltuvuutta lyhyisiin pysähdysaikoihin. On arvioitu, että nykyinen Sm5-kalusto ei 
ole optimaalisin metromaiseen kaupunkirataliikenteeseen pysähdysaikojen ollessa 
kokonaismatka-ajasta korkea. Pysähdysaikojen tulisi olla lyhyitä, koska kalusto ei 
ehdi varsinkaan lyhyillä osuuksilla kiihdyttää täyteen nopeuteen. Oviaukkojen tulisi 
olla tilavia ja kaluston kiihdyttää ja jarruttaa tehokkaasti. Polkupyöräilyn suosion 
kasvu johtaa myös polkupyörien kuljettamisen lisääntymiseen junissa, mikä tulisi 
huomioida uutta kalustoa hankittaessa (Väylävirasto 2020b). 

4.2.2  Lähijunaliikenne 

Lähijunaliikenteen ennustetaan kasvavan etenkin Pääradalla Riihimäen eteläpuo-
lella. Liikennöitsijän näkemyksen mukaan erityisesti Helsingin ja Riihimäen väli-
sessä lähijunaliikenteessä tarvittaisiin jo lähitulevaisuudessa kolmas tunnittainen 
juna. Pidemmällä aikavälillä myös neljännelle tunnittaiselle junalle on arvioitu ole-
van kysyntää. On oletettavaa, että osa kysyntätarpeen kasvusta keskittyy Jokelan 
eteläpuolelle. Liikenteen merkittävä lisääminen vaatii kuitenkin infrastruktuurin ke-
hittämistoimenpiteitä ennen junatarjonnan kasvattamista. 

Kerava–Lahti-oikoradalla oletetaan nykymuotoisen tilanteen jatkuvan siten, että 
lähiliikenteen tarjonnan pääosan muodostaa kerran tunnissa kulkeva Z-juna. En-
nusteissa on kuitenkin varauduttu ruuhka-ajan junamäärän kasvuun siten, että 
ruuhkatunteina molempiin suuntiin kulkevien Z-junien määrä nousisi yhdestä kah-
teen. Yhteensä uusia, ruuhka-aikoihin painottuvia lähijunavuoroja tulisi kulkuun 
kahdeksan (Väylävirasto 2020g).  

Rantaradan lähijunaliikenne on toistaiseksi HSL:n Kirkkonummelle ja edelleen 
Siuntioon saakka ulottuvaa kaupunkijunaliikennettä. Ennusteissa ei ole oletettu, 
että Rantaradalla alkaisi Kirkkonummen länsipuolelle suuntautuvaa lähijunaliiken-
nettä (Väylävirasto 2020c). On mahdollista, että Karjaa–Hanko-rataosan sähköis-
tyksen valmistuminen johtaisi suoran lähijunayhteyden käynnistämiseen Helsingin 
ja Hangon välille. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole esitetty arviota, ajettaisiinko yksit-
täisiä, tällä hetkellä Kirkkonummelle päättyviä kaupunkijunavuoroja Karjaan kautta 
Hankoon saakka, vai olisiko liikenne Pääradan R-junien kaltaista alueellista lähiju-
naliikennettä. Karjaan ja Hangon välillä kulkee nykytilassa sekä vuosille 2030 ja 
2050 asetetuissa ennusteissa keskimääräin 14 junaa arkivuorokaudessa. Siten voi-
daan olettaa Rantaradan lähijunavuorojen olevan sama kuin Karjaan ja Hangon 
välisessä liikenteessäkin (Väylävirasto 2020c).  

Espoo–Salo-oikoradalla varaudutaan liikennemalliin, jossa Helsingin ja Lohjan vä-
lillä kulkee lähijuna kahdesti tunnissa. Ruuhka-aikoina varaudutaan lisäksi ajamaan 
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erillisiä Helsingin ja Histan välisiä lähijunia, mikäli maankäyttö sitä edellyttää. Lii-
kennöintimalli on kuitenkin toistaiseksi avoin, eikä lopullisia päätöksiä ole vielä 
tehty (Väylävirasto 2020c). 

4.2.3  Kaukojunaliikenne 

Liikenneviraston julkaisussa Valtakunnalliset liikenne-ennusteet (Liikennevirasto 
2018a) kaukojunaliikenteen ennustetaan kasvavan lähivuosikymmeninä. Eniten ju-
namäärien oletetaan kasvavan Pääradalla. Pääradan junamäärän ennustetaan kas-
vavan Helsingin ja Keravan välisellä osuudella vuoden 2017 tilanteeseen nähden 
noin 40 junalla vuoteen 2030 ja noin 65 junalla vuoteen 2050 mennessä. Keravalta 
pohjoiseen Riihimäen ja Lahden suuntiin kasvu jakaantuu melko tasaisesti. Ranta-
radan suunnalla kasvu on maltillisempaa. Ennusteessa ei huomioida Espoo–Salo-
oikoradan toteuttamisen mahdollisesti aiheuttamia muutoksia Helsingin ja Turun 
väliseen liikenteeseen. Taulukossa 3 esitetään keskimääräiset arkivuorokauden ju-
namäärät vuosina 2017, 2030 ja 2050 sisältäen kaukojunaliikenteen sekä lähilii-
kenteen (Liikennevirasto 2018a). 

Taulukko 3. Keskimääräinen arkivuorokauden junamäärä vuosina 2017, 2030 ja 
2050. Luvussa ei ole mukana HSL-alueen kaupunkijunaliikennettä 
(Liikennevirasto 2018a). 

 2017 2030 2050 
Helsinki–Pasila 171 213 239 
Pasila–Karjaa (Rantarata) 32 34 36 
Pasila–Kerava (Päärata)  139 179 203 

 
Taulukossa 3 ei ole eritelty lähi- ja kaukojunaliikenteen junia. On kuitenkin odotet-
tavissa sekä lähi- että kaukoliikenteen junamäärien kasvua nykyisestä vuosiin 2030 
ja 2050 mennessä (Väylävirasto 2021c, Väylävirasto 2020e, Liikennevirasto 
2018b).   

4.2.4  Tavaraliikenne 

Valtakunnallisessa liikenne-ennusteessa ei ole tunnistettu rataosilla Helsinki–Ke-
rava ja Helsinki–Karjaa tavarajunaliikenteen tarvetta. 

4.3  Ennusteliikenteen vaikutus Ilmalan 
ratapihaan 

HSL-alueen liikenteen matkustajamääriin ennustetaan kokonaisuudessaan kasvua 
noin 30 % ja samaan aikaan lähi- ja kaukoliikenteen matkustajamääriin noin 40 % 
kasvua vuoteen 2050 mennessä (Liikennevirasto 2018a). Matkustajamäärien 
kasvu sekä edellä esitetyt vuorotarjonnan muutokset tarkoittavat myös junakalus-
ton määrän kasvua tulevaisuudessa. Tämä johtaa huoltotoimintojen tarpeen kas-
vuun niin kaupunki-, lähi- kuin kaukojunaliikenteessä. 

Riippuen tulevaisuudessa kaluston kasvusta, Ilmalan ratapiha ei mahdollisesti 
pysty vastaamaan kasvavan liikennemäärän huoltotoiminnoista vastaavassa laa-
juudessa kuin nykytilanteessa, jolloin myös uusia varikkoja tarvitaan tulevaisuu-
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dessa junaliikenteen toimintavarmuuden takaamiseksi. Mikäli HSL-alueen liiken-
teen sekä lähi- ja kaukoliikenteen kalusto huolletaan tulevaisuudessa eri varikoilla, 
ei se kuitenkaan poista Ilmalan varikon keskeisen roolin merkitystä. Pelkästään 
lähi- ja kaukoliikenteessä ennustettu liikenteen kasvu vuodelle 2050 on niin huo-
mattavaa, että sen käyttöön vaaditaan Ilmalassa huomattavasti nykyistä enemmän 
alueita, mikäli huoltotoiminnot niiden osalta säilyvät Ilmalassa nykytilanteen mu-
kaisesti. Toimintaympäristön mahdollisen muutoksen yhteydessä alueiden käyttö 
ja tarpeet tulee kuitenkin tarkastella tarkemmin.   
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5 Ilmalan ratapihan nykytila 
 

5.1  Kaluston kunnossapito 

Kaluston kunnossapito käsittää varikko- ja konepajatoiminnan ja sillä varmistetaan 
kaluston toimivuus kaikissa olosuhteissa. VR-Yhtymä on sijoittanut kaluston kun-
nossapidon palvelut Ilmalan ratapihan lisäksi Tampereelle, Kouvolaan, Joensuu-
hun, Ouluun ja Pieksämäelle. Näiltä paikkakunnilta on saatavilla varikkopalveluja. 
VR Fleetcare Oy:llä on kaksi palvelukonepajaa, Ilmala ja Pieksämäki. Ilmalaan on 
keskitetty henkilöliikenteen ja sähkövetureiden kunnossapitopalvelut ja Pieksämä-
elle tavaraliikenteen kaluston, dieselvetureiden ja ratatyökoneiden kunnossapito. 
Henkilöliikennekaluston kunnossapitopalveluita on Ilmalan lisäksi saatavilla vain 
Oulun varikolla. Oulussa varikkotoiminnot ovat Ilmalan ratapihaa merkittävästi 
suppeammat, eikä sieltä ole toistaiseksi saatavilla esimerkiksi kaupunkijunaliiken-
nekaluston huolto- ja korjauspalveluita.  

Tulevaisuudessa on todennäköistä, että Ilmalan ratapihalla toimii entistä useampia 
toimijoita. Kaluston kunnossapito kilpailutetaan ja se edellyttää tilojen sekä raitei-
den järjestämistä eri toimijoille.  

5.2  Ratapihan keskeiset prosessit 
Ilmalan ratapihan keskeisimmät toiminnot liittyvät junien päivittäishuoltoon. Huol-
totoiminnot voidaan jakaa välttämättömään päivittäishuoltoon sekä kalustolle teh-
täviin laajempiin kunnostus- ja korjaustoimenpiteisiin. Ilmalan ratapiha toimii myös 
henkilöliikennekaluston säilytyspaikkana, koska kaikkia junayksiköitä ei voida pitää 
jatkuvasti ajossa vaan operaattorilla tulee olla varakalustoa esimerkiksi välttämät-
tömiä huoltotoimenpiteitä varten. Myös ratainfrastruktuuri vaatii oman kunnossa-
pitokalustonsa.   

Helsingin asemalle saapuva juna tyhjennetään matkustajista ja siirretään erillisenä 
siirtoajona Ilmalan ratapihalle. Sinne saavuttuaan juna siivotaan. Sen matkusta-
mosta kerätään roskat ja sen lattia sekä penkit imuroidaan. Junan hiekka- ja käyt-
tövesisäiliöt täytetään ja likavesitankit tyhjennetään. Kalustoyksikön ulkopinta pes-
tään tarvittaessa pesulinjastossa. Tämän käyttövalmiushuolloksi kutsutun proses-
sin ohella junayksikköön voidaan tehdä pieniä korjauksia esimerkiksi vaihtaa lamp-
puja, sulakkeita jne. Käyttövalmiushuolto on kaikille junayksiköille periaatteessa 
sama, vaikka yksittäisiä eroja toimenpiteissä voi ollakin. Kaluston toimivuuden kan-
nalta se on kuitenkin välttämätöntä.  

Käyttövalmiushuollon lisäksi Ilmalan varikolla tehdään kalustolle suurempia huol-
totoimenpiteitä. Osa näistä suuremmista huoltotoimista tehdään ennalta suunni-
tellun huoltoaikataulun mukaan, mutta osa niistä on tehtävä kaluston toimintavar-
muuden takaamiseksi. Esimerkki säännöllisistä suuremmista huoltotoimista on 
pyöräkertojen kulumisen tasaamiseksi tehtävä pyörien sorvaus. Huolto- ja korjaus-
toimintoja varten tarvitaan paitsi hallitilaa myös seisontaraiteita huoltovuoroaan 
odottavaa kalustoa varten. Lähtökohtaisesti yksittäistä kalustoyksikköä ei ajeta 
suoraan huoltohalliin, suoriteta korjaustoimenpidettä ja palauteta yksikköä takaisin 
linjalle. Kalustoyksiköiden huoltoprosessia Ilmalan ratapihalla havainnollistetaan 
kuvassa 10. 
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Kuva 10. Prosessikaavio kalustoyksikön tyypillisestä varikkokäynnistä. 

5.3  Ratapihan osat 
Johdannossa esitetyn aluejaon mukaisesti Ilmalan varsinainen ratapiha koostuu 
kolmesta liikenteenohjauksen alueiden mukaan nimetyistä osa-alueesta: Ilmala yk-
kösestä, Ilmala kakkosesta ja Ilmala kolmesta. Lisäksi Ilmalan ratapihaan liittyy 
välittömästi Pasila vitonen. Osa-alueet on merkitty edellä mainitussa muodossa 
raiteistokaavioon. Ilmalan ratapihan raiteiden yhteispituus on noin 65 raidekilo-
metriä. Maksiminopeus ratapihan alueella on 35 km/h, maksimiakselipaino 225 kN 
ja kunnossapitotaso 4.  

5.3.1  Ilmala ykkönen 

Ilmala ykkönen sijoittuu ratapihan kaakkoisosaan. Se koostuu yhteensä viidestä 
toiminnallisesta kokonaisuudesta, jotka esitetään kuvassa 11. Kartta on esitetty 
suurempana liitteessä 3. Ilmala ykkösen raiteisto ja keskeiset tehtävät kuvataan 
taulukossa 4. 

Taulukko 4. Ilmala ykkösen raiteiston keskeiset tehtävät. 

Raidekokonaisuus Tehtävä 
Raiteet R708–712 kaukojunien tulo-, lähtö- ja järjestelyraiteet 
Raiteet R714–716 Vaunuhallia palvelevat raiteet 
Raiteet R720–723 Pendohallia palvelevat raiteet 
Raiteet R731–732 kaukojunien tulo-, lähtö- ja käyttövalmiushuolto-

raiteet 
Raiteet R734–736 ja 
R743 

kaukojunien tulo-, lähtö- ja järjestelyraiteet 

Raiteet R601–606 kaukojunakaluston käyttövalmiushuoltoraiteet 
Raiteet R607–610 vetureiden huoltotoimenpiteet, hiekoitus 
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Kuva 11. Ilmala ykkösen alue. 

Lähinnä Veturitietä sijaitsevat raiteet R708–712 toimivat kaukojunien tulo-, lähtö- 
ja järjestelyraiteina. Viiden raiteen kokonaisuudella on suuri merkitys sujuvan kau-
kojunaliikenteen kannalta. Osin samaan kokonaisuuteen kuuluvat välittömästi rai-
teen R712 vieressä sijaitseva Vaunuhalli sekä sitä palvelevat raiteet R714–716. 
Vaunuhallissa toimii useita eri toimijoita. Vaunuhallin vieressä sijaitsevaa Pendo-
hallia palvelevat raiteet R720–723. Vaunuhallin tavoin Pendohallissa on useita toi-
mijoita. Pendohallin länsipuolella sijaitsevat kaukojunien tulo- lähtö- ja järjestely-
raiteina toimivat raiteet R731–732 ja R734–738 ja R743, joista raiteilla R731–732 
suoritetaan veturikaluston huoltotoimenpiteitä.  
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Raiteet R601–608 muodostavat oman kokonaisuutensa. Raiteet R601–606 toimi-
vat kaukoliikennekaluston käyttövalmiushuoltoraiteina. Raiteilla tehdään varikolle 
saapuville kaukoliikenteen junarungoille perussiivous sekä varmistetaan vaunujen 
teknisten järjestelmien toimivuus. Raiteilla R607–610 suoritetaan mm. vetureiden 
hiekkasäiliöiden täyttö, pesu- ja huoltotoimenpiteitä. Raidekokonaisuus R601–610 
päättyy pohjoisessa Väyläviraston alueeseen kuuluvaan talliin. Tallissa on useita 
eri toimijoita. 
 
Ilmala ykkönen on uusittu kauttaaltaan vuosien 2006–2012 perusparannushank-
keessa. Tällöin sen alueella tehtiin merkittäviä raiteistomuutoksia, rakennettiin 
Pendohalli Pendolino-kaluston huoltamiseksi, uusittiin turvalaitteet ja keskitettiin 
sähkökäyttöisiksi muutetut vaihteet asetinlaitteen uusimisen yhteydessä.  
  
5.3.2  Ilmala kakkonen 

Ilmala kakkonen sijoittuu ratapihan pohjoisosaan. Se toimii ratapihan itäosassa Il-
malan ykkösen ja lännessä Ilmala kolmen jatkeena. Kuvassa 12 (suurempi kartta 
liitteessä 4) esitetään Ilmala kakkosen sijainti ja keskeiset toiminnot. Ilmala kak-
kosen raiteiston keskeiset tehtävät kuvataan taulukossa 5. 

Taulukko 5. Ilmala kakkosen raiteiston keskeiset tehtävät. 

Raidekokonaisuus Tehtävä 

Raiteet R131–138 vaunukaluston säilytysraiteet 
Raiteet R141–147 vaunukaluston säilytysraiteet 
Raiteet R150–153 radanpidon raiteet 
Raiteet R154–159 vaunukaluston säilytysraiteet 
Raiteet R161–169 vaunukaluston säilytysraiteet 
Raiteet R816–823 yhdysraiteet pohjoisen suuntaan 
Raide R827 pyöräsorviin johtava raide 
Raiteet R828–829 lähijunien käyttövalmiushuoltoraiteille johtavat lä-

piajoraiteet 
 
Ilmala kakkosen alueella raiteistokokonaisuudet muodostuvat pääosin kaluston 
säilytysraiteista sekä yhdysraiteista Ilmalan ratapihan muihin osiin tai pohjoisen 
suuntaan Pääradalle. Ilmala ykkösen pohjoispäässä sijaitsevat raiteistokokonaisuu-
det johtavat Vaunu- ja Pendohalliin sekä talliin. Kokonaisuus on osa järjestelyrai-
teistoa, jolle on sijoitettu mm. pesuhalli (Pesu 4). Näiden raiteiden länsipuolelle 
sijoittuvat kaluston säilytykseen käytettävät raiteistokokonaisuudet. Ilmala kakko-
sen keskeisen kokonaisuuden muodostavat myös radanpidon toiminnot, joille on 
varattu raiteet R150–153.  

Ilmala kakkosen alueella olevia läpikulkuraiteita käytetään yhdysraiteina pohjoi-
seen Käpylän suuntaan. Käpylän suunnasta tultaessa voidaan ajaa Ilmala kakkosen 
kautta toisaalta Ilmala ykkösen alueella oleviin toimintoihin sekä Ilmala kolmeen. 
Etenkin alueen luoteisreunalla sijaitsevat läpiajettavat raiteet R827, R828 ja R829 
sekä niihin välittömästi liittyvät raiteet ovat keskeisiä kaupunki- ja lähijunaliiken-
teen huoltotoimintojen kannalta. Ne johtavat lähijunien huoltoraiteille sekä hal-
leille. Raide R827 johtaa lisäksi pyöräsorviin sekä pesutiloihin (Pesu 1).  
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Ilmala ykkösen tapaan Ilmala kakkosen aluetta uusittiin vuosien 2006–2012 pe-
rusparannushankkeessa, mutta raiteistoa ei muutettu yhtä laaja-alaisesti kuin Il-
mala ykkösen alueella. Kaluston seisontaraiteilla päällysrakennetta ei uusittu pe-
rusparannuksen yhteydessä, mutta kulkutieraiteilla kiskot on uusittu viimeistään 
vuosien 2006–2012 perusparannuksen yhteydessä. 

 

Kuva 12. Ilmala kakkosen alue. 

5.3.3  Ilmala kolme 

Ilmala kolme käsittää varikkoalueen läntisen osan. Sen raiteisto toimii kaupunki- 
ja lähijunien huolto- ja säilytysraiteina. Kuvassa 13 (suurempi kartta liitteessä 5) 
esitetään Ilmala kolmen sijainti ja keskeiset toiminnot. Ilmala kolmen raiteiston 
keskeiset tehtävät kuvataan taulukossa 6. 

Raiteet R754–766 toimivat Sm2- ja Sm4-lähijunien huolto- ja säilytysraiteina. Ne 
johtavat etelästä päin tultaessa tallirakennukseen. Tallirakennuksen pohjoispuoli 
kuuluu Ilmala kakkoseen. Kokonaisuuteen kuuluu myös pyöräsorvi ja kaluston pe-
supaikka (Pesu 1). Etelästä sorviin ja Pesu 1:een johtavat raiteet R766, R770 ja 
R771. Rakennuksen länsipuolella on yhteensä neljä raiteistokokonaisuuta. Raiteet 
R774–778, R782–788 ja R792–800 toimivat Sm2- ja Sm4-lähijunien sekä Sm5-
kaupunkijunien huolto- ja seisontaraiteina ja raiteet R801–804 Sm5-kaupunkiju-
nien sekä Sm6- eli Allegro-junien käyttövalmiushuoltoraiteina.  
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Taulukko 6. Ilmala kolmen raiteiston keskeiset tehtävät. 

Raidekokonaisuus Tehtävä 
Raiteet R754–766 Sm2- ja Sm4-lähijunien huolto- ja säilytysraiteet 
Raiteet R774–778 Sm2- ja Sm4-lähijunien sekä Sm5-kaupunkijunien 

huolto- ja säilytysraiteet 
Raiteet R782–788 Sm2- ja Sm4-lähijunien sekä Sm5-kaupunkijunien 

huolto- ja säilytysraiteet 
Raiteet R792–800 Sm2- ja Sm4-lähijunien sekä Sm5-kaupunkijunien 

huolto- ja säilytysraiteet 
Raide R801–804 Sm5-kaupunkijunien ja Sm6-junien käyttöval-

miushuoltoraiteet  
Raide R900 Kuormausraide 

 
Hakamäentien eteläpuolella sijaitsevan raiteen R900 päässä sijaitsee kuormaus-
paikka. Kuormauspaikalla kuormataan vaunuihin mm. ratasepeliä. 

Ilmala kolmen raiteisto on pysynyt pääosin samana vuosien 2006–2012 peruspa-
rannuksessa. Perusparannuksen aikana on kuitenkin uusittu vaihteita sähkökäyt-
töisiksi, keskitetty ne kauko-ohjattaviksi ja uusittu asetinlaite. Yksittäisiä rata-
osuuksia lukuun ottamatta myös kiskot uusittiin Ilmala kolmen alueella. 
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Kuva 13. Ilmala kolmen alue. 

5.3.4  Pasila vitonen (Pasilan autojuna-asema ja Pasila tavara) 

Pasila vitonen sijaitsee Ilmalan ratapihan ja sitä idässä reunustavan Veturitien itä-
puolella. Pasila vitosen alueella on kaksi Helsingin liikennepaikan osaa: Pasilan au-
tojuna-asema ja Pasila tavara.  

Pasilan autojuna-asema sijoittuu Ilmalan ratapihan kaakkoispuolelle Pääradan vä-
littömään läheisyyteen. Se on toiminnallisesti osa Ilmalan ratapihan kokonaisuutta. 
Kuvassa 14 esitetään Pasilan autojuna-aseman sijainti. 
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Kuva 14. Pasilan autojuna-aseman raiteisto. 

Varsinaisen autojuna-aseman alueella on yhteensä neljä puskimeen päättyvää rai-
detta R121–124, joista raiteet R121 ja R122 ovat sähköistettyjä laituriraiteita. Nii-
den väliin sijoittuu 450 m pitkä ja 550 mm korkea matkustajalaituri autojunien 
matkustajaliikennettä varten. Kaksi muuta raidetta, R123 ja R124 ovat sähköistä-
mättömiä. Kaikkia neljää raidetta voidaan käyttää autovaunujen kuormaamiseen 
ja purkamiseen.  

Pasila tavara käsittää neljän sähköistetyn (R107–110) ja kahden sähköistämättö-
män raiteen (R111–112) kokonaisuuden. Raiteistolta on yhdysraide Ilmala ykkösen 
raiteelle R708. Sitä käytetään aktiivisesti kalustosiirtoihin: yhdysraidetta pitkin kul-
kevat autojunavaunut sekä niiden siirtelyyn autojuna-alueella tarvittavat päivys-
tysveturit. Kuvassa 15 esitetään Pasila tavaran sijainti. 

 

Kuva 15. Pasila tavaran raiteisto. 

5.4  Ilmalan raiteiston käyttö 

Ilmalan raiteiston käytön kuvaus perustuu pääosin liikenteenohjauksen järjestel-
mästä saatuun tietoon Ilmalaan saapuvista ja lähtevistä junista. Koska vain osa 
raiteista toimii tässä tarkoituksessa, ei kaikkien raiteiden osalta ole ollut saatavilla 
vastaavaa tietoa. Lisäksi alueella toimivan operaattorin raiteiston käytön tietoja on 
hyödynnetty tässä työssä soveltuvin osin.  

Jokaiselle Ilmalan ratapihan raiteelle on määritetty tietty käyttötarkoitus. Raiteilla 
huolletaan ja säilytetään kalustoyksiköitä. Lisäksi huolto- ja säilytyshallit vaativat 
tietyn raiteistomäärän. Kaluston säilytys- ja huoltoraiteilla on jokaisella oma roo-
linsa kaluston huoltoprosessissa. Lisäksi tietty määrä raiteistoa tarvitaan junako-
koonpanojen muutoksiin. Esimerkiksi kaukojunien kokoonpanoja muutetaan päi-
vittäin muuttuvan kysynnän sekä kaluston suunniteltujen tai suunnittelemattomien 
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huoltojen takia. Kaupunki- ja lähijunien kokoonpanomuutoksia tehdään useita ker-
toja päivittäin. Raportin liitteessä 6 on esitetty kartalla Ilmalan ratapihan raiteiston 
keskeisimmät käyttötarkoitukset. 

Ilmalan varikolla tapahtuvasta liikenteestä vain osa on sinne saapuvia ja sieltä 
poistuvia junia. Alueella on lisäksi runsaasti sisäistä liikennettä, kun yksiköitä siir-
retään eri syistä raiteilta toiselle. Esimerkiksi Helsingistä huoltohalliin tai käyttöval-
miushuoltoraiteille saapunut Sm5-kaupunkijuna siirretään huoltotoimenpiteiden 
valmistuttua huoltohallista lähtöraiteelle odottamaan linjalle lähtöä. Helsingin hen-
kilöratapihan kapasiteetin takia linjalle lähtöä odottava Sm5-yksikköön liitetään 2–
3 muuta yksikköä ennen kokoonpanon ajamista Helsinkiin. Näitä liitettäviä yksi-
köitä juna voi joutua odottamaan jonkin aikaa. Edellä kuvatun kaltaisia muutoksia 
joudutaan tekemään myös kaukoliikenteen kalustolle. Esimerkiksi yksittäinen kau-
kojunan vaunu joudutaan irrottamaan huoltotoimenpiteiden tai kokoonpanomuu-
tosten takia. 

Ilmala ykkösen alueella eniten käytetään kaukoliikenteen käyttövalmiushuoltorai-
teita R601–606 R708–712, ja R731–732. Erityisen vilkasta liikennettä on myös 
Vaunuhalliin johtavilla raiteilla R714–716 sekä Pendohalliin johtavilla raiteilla R720–
723. Osa liikenteestä on kaukojunien siirtoja eli saapumisia Helsingistä Ilmalaan, 
lähtöjä Ilmalan raiteilta Helsinkiin sekä Ilmalan ratapihan sisäisiä vaihtotöitä. Vaih-
totöihin luetaan mm. vetureiden siirtoajot raiteelta toiselle sekä junien kokoonpa-
nomuutokset. Ilmala ykkösen alueella kaluston varaama aika kullakin raiteella vaih-
telee paljon. Seisottamiseen käytettävä aika vaihtelee noin 2–12 tunnista jopa kah-
teen vuorokauteen. Kokonaisuudessaan Ilmala ykkösen alueen raiteisto on jatku-
vassa käytössä ja pisimmät vapaat aikaikkunat ovat muutaman tunnin pituisia. Ra-
tapihan toiminnan varmistamiseksi yhden raiteen on oltava aina vapaana, jotta 
mahdollisiin poikkeustilanteisiin pystytään reagoimaan. 

Ilmala kolmen alueella raiteiston käytössä korostuvat kaupunki- ja lähijunakaluston 
säilytysraiteiden R774–778, R782–788 ja R792–799 merkitys. Raiteita käytetään 
kaluston väliaikaiseen säilytykseen, ts. raiteet varautuvat aina silloin, kun kalustoa 
ei tarvita liikenteessä. Raiteiden varaus korostuu etenkin ruuhka-aikojen ulkopuo-
lella iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Raiteilta lähtevä liikenne ei suuntaudu pelkäs-
tään Helsinkiin vaan edellä kuvattujen huoltotoimintojen mukaisesti myös Ilmalan 
ratapihan alueella sijaitseviin kohteisiin. Raiteilla R801–804 sijaitsevat Sm5-kalus-
ton käyttövalmiushuoltolaitteet ja liikenne raiteilla on vilkasta. Lisäksi Ilmala kol-
men alueella on vilkaista liikennettä Talliin johtavilla raiteilla R754–765 sekä Sorviin 
johtavilla raiteilla R766–771. Ilmala kolmen alueella kaluston varaama aika eri rai-
teilla vaihtelee ajankohdan ja raiteen mukaan vastaavasti kuin Ilmala ykkösen alu-
eella. Myös Ilmala kolmen alueella on jatkuvasti oltava yhden raiteen vapaana toi-
minnan varmistamiseksi myös poikkeustilanteessa.  

Ilmala kakkosen alueella tehdään kaluston kokoonpanomuutoksia. Sen alueella 
myös seisotetaan kaukoliikenteen henkilövaunuja tilanteessa, jossa perushuoltoa 
vaativampia toimenpiteitä edellyttävän vaunun on odotettava huolto- tai korjaus-
hallista vapautuvaa tilaa. Alueella tehtävistä töistä suuri osa on vaihtotyötä, mutta 
Ilmala kakkoselta lähtee jonkin verran liikennettä pohjoiseen Käpylän suuntaan 
Pääradalle. Vastaavasti henkilövaunun palautuessa huolto- tai korjaushallista, se 
siirretään mahdollisesti Ilmala kakkosen alueelle odottamaan Helsinkiin lähtevään 
junaan liittämistä. Vaihtotöitä tehdään mm. jatkuvasti käytössä olevilla raiteilla 
R131–138, R141–147, R151–159 ja R161–169, mutta myös muualla Ilmala kakko-
sen alueella. Vaihtotyöt vaativat tilaa, jota esimerkiksi Helsingin henkilöratapihalla 
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ei ole saatavilla ja näin ollen junien järjestely tehdään Ilmalassa. Toiminta on lii-
kenteen turvaamisen ja toimintavarmuuden kannalta välttämätöntä. 

5.5  Radanpito 

Uudet ratahankkeet lisäävät liikennemääriä sekä kunnossapitotarvetta Helsingin 
ympäristössä. Kunnossapito käsittää ratojen tavanomaisen huollon ja säännöllisen 
korjaustarpeen. Lisäksi siihen kuuluu mm. talvihoito, routavaurioiden korjaaminen, 
matkustajalaiturialueiden hoito, riskipuiden poistaminen sekä erilaiset häiriötilan-
teiden korjaustoimenpiteet. Kunnossapito jakautuu sekä suunniteltuun että suun-
nittelemattomaan kunnossapitoon. Suunniteltu kunnossapito käsittää ennalta 
suunnitellut toimenpiteet, kuten määräaikaiskorjaukset ja riskipuiden poiston. 
Suunnittelemattomiin kunnossapitotöihin kuuluu häiriötilanteiden korjaustoimen-
peet. Erityisen kriittinen kunnossapitoalue on Helsingin henkilöratapiha runsaine 
vaihteineen. Liikenteenhoidon turvaamiseksi työt on saatava käynnistymään nope-
asti.  

Radan kunnossapidon kaluston tulisi sijaita mahdollisimman lähellä Helsingin rata-
pihan raiteistoa ja vaihteita. Suunnittelemattomien kunnossapitotoimenpiteiden 
tarvitseman kaluston saatavuus häiriötilanteissa on erityisen tärkeää. Kunnossapi-
tokaluston säilytystä varten on varattu seuraavat alueet: 

• Ilmalan ratapihalta Ilmala kakkosen alueelta sähköistämättömät raiteet 
R150–153 sekä Pasila tavaran alueelta raiteet R910, R911 ja R922. Ilma-
lan ratapihalla sijaitsee myös lumensulatuskenttä, joka tosin on tois-
taiseksi pois käytöstä. 

• Pasilan veturitallit ja alaratapiha. 
 

Pasilan pohjoisen veturitallin siirtäminen muuhun käyttöön on ollut suunnitteilla. 
Eteläisen veturitallin eteläpäädyn neljä tallia on suunnitelmissa osoitettu radan 
kunnossapidon ja sähköradan tarpeisiin. Pasilan alaratapihan raiteisto on Veturitien 
katusuunnitelmassa esitetty nykyisen laajuisena. Liikennevirasto on vuonna 2017 
Helsingin kaupungin yleiskaavasta antamassaan lausunnossa tuonut esiin tarpeen 
radan kunnossapidon raiteista sekä Pasilan veturitallien alueella että Veturitien ja 
Pääradan välisellä alueella. Hakamäentien eteläpuolella, Ilmala kolmen alueella rai-
teella R900 sijaitseva sepelinlastauspaikan on suunniteltu poistuvan nykyiseltä pai-
kalta alueella vireillä olevan kaavamuutoksen tullessa voimaan. Korvaavaa paikkaa 
ei ole toistaiseksi osoitettu. 

Väyläviraston näkemyksen perusteella radan kunnossapidon käytössä tulisi olla Il-
malassa ja Pasilan alaratapihalla vähintään nykyiset raiteet. Raidetarpeita tarkas-
tellaan tarkemmin keväällä 2022 käynnistyneessä Etelä-Suomen radanpidon raitei-
den tarveselvityksessä.  

5.6  Monitoimijaympäristö 
Nykytilanteessa ratapihan monitoimijaympäristössä ratapihan haltija tekee kaik-
kien toimijoiden kanssa ratapihan raiteiston käyttöä sekä liikennöintiä liikennepai-
kalla koskevan ratapihasopimuksen. Sopimus tehdään liikennepaikoilla, joilla lii-
kennöi useita rautatieliikenteen harjoittajia. Siinä sovitaan ratapihaa koskevia yh-
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teisistä säännöistä, raiteiston käytöstä ja liikennöinnistä ja se laaditaan aikataulu-
kausittain. Ilmalan ratapihasopimuksen laatimisesta vastaa Väylävirasto (Väylävi-
rasto 2021b).  

Ilmalan ratapihalla toimii jo nykytilassa useampia liikennöitsijöitä, jolloin monitoi-
mijaympäristössä sovellettavat toimintamallit ovat tarpeellisia. Tärkeimpiä toimi-
joita ovat tällä hetkellä VR-Yhtymä ja rautatieoperaattorit. HSL-alueen kaupunki-
junaliikenteestä vastaava Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:llä sekä liikenteen 
tilaaja HSL:llä ei ole omia tai vuokralla olevia toimitiloja ratapihan alueella. Nykyti-
lanteessa eri toimijoiden kesken monitoimijaympäristön menettelyt toimivat pää-
osin hyvin. Mikäli tilanne muuttuu ja alueelle tulee nykyistä enemmän toimijoita, 
on tarpeen tarkastella ja tarvittaessa määrittää uudelleen toimintamallit sekä rai-
teiston käytön että huoltohallien sisällä tapahtuvien toimintojen osalta. 
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6 Havaitut ongelmat ja kehitystarpeet  
 

6.1  Geotekniikka 

Ilmalan ratapihan sijaitessa suurelta osin yhdyskuntajätteen kaatopaikkana käyte-
tyllä entisellä suoalueella on rakennuksissa havaittu painumia. VR Track Oy laati 
vuosina 2014–2016 selvityksen painumista. Selvityksessä todettiin rakennusten lä-
hellä ja niiden alla painumia. Selvityksissä havaittiin rakennuksia kannattavien be-
tonipaalujen vaurioitumisriski etenkin seinälinjoilla, koska suuri osa rakennuksia 
kannattelevista paaluista on johdettu jätetäyttöjen läpi. Betonipaalujen kuntoa hei-
kentää osaltaan myös entisellä kaatopaikalla oleva pohjavesi. Pahimmillaan paa-
luille perustetut rakennukset ovat painuneet jopa kymmeniä senttejä. 

Painumaongelmia on havaittu erityisesti Ilmala kolmen alueella, mutta niitä on 
myös Ilmala ykkösessä. Sorvin länsipuolella esiintyneitä painumia on jouduttu kor-
vaamaan esimerkiksi lisätuennalla eli painuma-alueen sepelitukikerrosta on pak-
sunnettu. Myös Talli-rakennuksen pohjoispäässä on havaittu painumia ja vaurioita. 
Painumisen aiheuttamia korjauksia on tehty Ilmala kolmen yli kulkevalle jalankul-
kusillalle.  

Painumat kohdistuvat rakennusten lisäksi infrastruktuuriin. Painumat alkavat rai-
teen R826 opastimelta O826 sekä raiteelta R828 opastimelta O829 länteen, siitä 
itään ja pohjoiseen on kovemmat pohjat. Painumanopeuksien ollessa pieniä käy-
tetään kevennysratkaisua, jolloin nykyistä täyttöä poistetaan ja se korvataan ke-
vyemmällä maa-aineksella. Kiilamainen rakenne toimii siirtymärakenteena, jolloin 
painumaero tapahtuu pidemmällä matkalla. Tällöin vaikutukset liikenteelle ovat vä-
häisemmät. Ilmala ykkösessä Veturitien viereiset raiteet on osittain perustettu paa-
lulaatoille. Paalut ovat mahdollisesti katkeilleet ja paalulaatoissa on havaittu vauri-
oita. 

Yhteistä Ilmalan ratapihan painumille on, että painumanopeus on erilaista eri alu-
eilla. Jopa vuosien 2006–2012 peruskorjauksen yhteydessä korjattuja painumia on 
jouduttu korjaamaan sen jälkeen. 
 

6.2  Päällysrakenne  

Tarvemuistion 3. liitteen mukaan Ilmalan ratapihalla ei ole tarpeettomia raiteita tai 
vaihteita. Raiteita ja vaihteita uusitaan tarpeen mukaan eikä kunnossapito- ja kor-
jausvelkaa ole päässyt ratapihan alueella kertymään.  

Raiteiden ja huoltoteiden painumat ovat huomattavia. Etenkin huoltolaitureilla on 
havaittu maanvajoamia ja muodostuneita onkaloita. Ratapihan pohjoisessa (Käpy-
län puoleisessa) päässä on aiemmin ollut kuivatusongelmia, mutta 2010-luvun lo-
pulla niitä ei ole esiintynyt. Yleisesti ratapihan hulevesien ja niiden laadun hallinta 
on kuitenkin ongelma. 
 

6.3  Sähkörata- ja turvalaitetekniikka 
Ilmalan ratapihalla käytettävän ratajohdon tyyppi on TRL80. Nykyinen ratajohto 
on rakennettu 1990-luvulla ja se on uusittu vuosina 2007–2013. Osa sähköradan 
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rakenteista ovat alkuperäisiä, osa on eri hankkeiden myötä uusittu. Sähköradan 
kaukokäyttöjärjestelmä on uusittu vuosina 2013–2015. Ratapihalla on useita kriit-
tisiä kulkuteitä, joissa sähköratarakenteiden kulumisen seurauksena aiheutuva 
vaurioituminen aiheuttaa merkittävää haastetta liikenteelle. Tarvemuistion mukaan 
erityisen kriittisiksi kohteiksi on arvioitu kytkentäryhmät 150, 54A ja 56A. Väylävi-
raston sähköistyksen ja yksityisten sähköistyksen rajapintojen tarkastelua tulisi 
tehdä turvallisuus ja työkokonaisuudet huomioiden. Junahallin läpi on tuotu sähköt 
jännitekatkoalueelle useassa kohdassa. Ryhmien jakoa ja toimintatapoja tulisi ar-
vioida. Sähköistyksen tilanne on tarkastettava kokonaisuutena erityisesti silloin, 
kun tehdään muutoksia. 

Ilmalan ratapihan vaihteista noin 190 kpl on sähkölämmitteisiä. Vaihteenlämmitys 
on toteutettu erotusmuuntajakohtaisella säätöjärjestelmällä. Alueen valaistus on 
uusittu 2010-luvun lopulla ja toteutettu korkeisiin valaisinmastoihin sijoitetuilla va-
laisimilla. Vaihteenlämmitys ja valaisintekniikka vastaa nykyisiä vaatimuksia, eikä 
niitä tarvitse uusia.  

Ratapihalla on 400 V veturinlämmityskeskuksia, joiden tarkkaa lukumäärää ja 
omistussuhteita ei tiedetä. Niiden kunto tulee selvittää. Jos veturinlämmityskeskus 
ei ole kiinni hallirakennuksen seinässä, ne ovat Väyläviraston omistuksessa. Vau-
nunlämmityspisteet on uusittu 2010-luvulla, eikä niiden korjauksille ole tarvetta.  

Ratapihalla on viisi muuntamoa sekä yksi 20 kV:n rengasverkkoon liitetty muun-
tamo. Suuri osa muuntamoista on uudehkoja. 

Ilmalan ratapihalla on käytössä Mipron valmistama Mipro Miso yards-turvalaitejär-
jestelmä. Tarvemuistion mukaan turvalaitejärjestelmä on otettu käyttöön vuonna 
2008 ja käyttöiäksi on arvioitu 20–25 vuotta. Raiteilla R709–712 sijaitsevien akse-
linlaskijoiden keskimmäisten laskijapisteiden tarpeellisuus pitäisi arvioida uudel-
leen. 
 

6.4  Junaliikennettä ja radanpitoa palvelevat 
toiminnot 

Ilmala ykkösen raiteilla R601–608 sekä Ilmala kolmen raiteilla R801–804 vallitsevat 
työskentelyolosuhteet eivät kaikilta osin ole optimaalisimmat, etenkään talvella. 
Varsinkin siivousvälineiden siirtäminen autosta juniin on koettu ongelmaksi. Työs-
kentelyolosuhteita helpottaisi, mikäli autolla pääsisi kaikkien käyttövalmiushuolto-
raiteiden viereen. Käyttövalmiushuoltolaittein varusteltujen raiteiden määrä on 
myös ajoittain riittämätön. 

Dieselvetureiden tankkauspaikka on sijoitettu Ilmala ykkösen alueelle raiteelle 
R748. Ulkona sijaitseva polttoainesäiliö sijoittuu Talli-hallin eteläpuolelle raiteen 
R753 viereen, mutta varsinainen tankkauspaikka sisälle tallirakennukseen. Tank-
kauspaikan sijoittaminen sisätiloihin tuottaa haasteita, koska raiteella R748 sijait-
seva paikka saattaa olla pidempiaikaisesti varattuna muuhun käyttöön. Vaatimuk-
sen mukaan kaikkien operaattoreiden tankkausmahdollisuus pitäisi toteutua tasa-
puolisesti. 
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6.5  Alueen turvallisuus 
Ilmalan ratapihan alueella on havaittu tarvetta kehittää nykyisiä kulkuyhteyksiä 
nykyistä turvallisemmiksi. Erityisesti alueen sisäänajoväylien osalta on havaittu 
puutteita. Myös muuten kuin kulkuyhteyksien osalta alueen turvallisuutta on tar-
peen kehittää kamera- ja järjestyksenvalvonnan avulla. Tähän liittyen Väyläviras-
tossa on käynnistynyt hanke, missä alueen turvallisuutta kehitetään nykyisestä. 
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7 Kehittämisvaihtoehdot 
 

7.1  Toimenpiteiden muodostaminen 

Ilmalan ratapihan kehittämiseksi tässä työssä on muodostettu toimenpidepolku, 
mikä voidaan jakaa kahteen eri kokonaisuuteen. Vaihtoehto Ve1 sisältää jo aiem-
min toteutettavaksi esitettyjä, pitkälti vuonna 2020 valmistuneessa tarvemuistiossa 
kuvattuja toimenpiteitä ja vaihtoehdossa Ve2 esitetään toteutettavaksi pidemmälle 
tulevaisuuteen sijoittuvia ja tarkempaa selvitystä edellyttäviä toimenpiteitä. Vaih-
toehto Ve2 on selkeyden vuoksi jaettu kahteen osaan. Vaihtoehdossa Ve2a esite-
tään toteutettavaksi pienehköjä kehittämistoimenpiteitä ja vaihtoehdossa Ve2b 
laajempia toimenpidekokonaisuuksia. Kaikki vaihtoehtojen Ve2a ja Ve2b toimenpi-
teet edellyttävät jatkosuunnittelua ja toimenpiteen tarpeen tarkempaa tarkastelua.    

7.2  Ve1: Tarvemuistiossa esitetyt toimenpiteet 

Vaihtoehto Ve1 perustuu vuonna 2020 valmistuneessa tarveselvityksessä esitettyi-
hin toimenpiteisiin, joiden toteutus on esitetty vuosille 2021–2032. Toimenpiteet 
kohdistuvat olemassa olevien rakenteiden toimintojen parantamiseen tai niillä va-
raudutaan tuleviin korjaustarpeisiin. Toimenpiteet kohdistuvat pääosin alueen inf-
rastruktuuriin ja ne kuvataan taulukoissa 7–10.  

Taulukko 7. Vaihtoehdossa Ve1 esitettävät toimenpiteet Ilmala ykkösen alueelle. 

    MAKU 130, 2010=100 

Havaittu tarve  
tai ongelma 

Toimenpide Lähtötieto/aikataulu Kustannusarvio 

Ilmala ykkönen 

Vaihteet V689, 
V705, V706, V707, 
V708, V709, V710 
ja V711 sekä Rr749 
huonossa kun-
nossa 

Vaihteiden uusimi-
nen  

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toteutus vuosina 
2029–2032 

2,3 M€ (kustan-
nusarvio sisältää 

myös Ilmala kakko-
sen alueella sijait-
sevat vaihteiden 

uusimiset) 

Raiteiden R709–
712 laskijapisteiden 
tarpeellisuuden ar-
viointi 

Laskijapisteiden tar-
peellisuuden arvi-
ointi 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana; toteutusaikataulu  
n. 2040–2045 

Kustannusarviota 
ei ole laadittu 

Veturitien viereiset 
raiteet osittain pe-
rustettu paalulaa-
toille. Paalulaa-
toissa havaittu vau-
rioita. 

Paalulaattojen kor-
jaaminen 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana,  
aikataulua ei ole arvi-
oitu 

1 M€ 
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Taulukko 8. Vaihtoehdossa Ve1 esitettävät toimenpiteet Ilmala kakkosen alueelle. 

    MAKU 130, 2010=100 

Havaittu tarve  
tai ongelma 

Toimenpide Lähtötieto/aikataulu Kustannusarvio 

Ilmala kakkonen 

Vaihteet V241, 
V242 ja V244 huo-
nossa kunnossa 

Vaihteiden uusimi-
nen  

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toteutus vuosina 
2021–2028 

3,1 M€  Vaihteet V246, 
V247, V256, V257, 
266, V268 ja V777 
huonossa kun-
nossa 

Vaihteiden uusimi-
nen  

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toteutus vuosina 
2021–2028 

Vaihteet V235 ja 
V238 sekä Rr781 
huonossa kun-
nossa 

Vaihteiden uusimi-
nen  

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toteutus vuosina 
2029–2032 

2, 3 M€ (kustan-
nusarvio sisältää 

myös Ilmala ykkö-
sen alueella sijait-
sevat vaihteiden 

uusimiset) 

Seisontaraiteet 
R131–138, R141–
147, R153–159 ja 
R163–169 huo-
nossa kunnossa  

Raiteiden uusiminen 
Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toteutus vuosina 
2021–2028 

10, 2 M€ 

Seisontaraiteiden 
R131–139 puski-
met huonossa kun-
nossa 

Raiteiden uusiminen 
Tarvemuistio lähtökoh-
tana, 
aikataulua ei ole arvioitu 

Kallioleikkausten 
kunnon tarkkailu, 
erityisesti raiteilla 
R802–804 ja R829 

Kallioleikkausten 
kunnon tarkkailu 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, 
aikataulua ei ole arvioitu 

23 000 € 

Taulukko 9. Vaihtoehdossa Ve1 esitettävät toimenpiteet Ilmala kolmen alueelle. 

    MAKU 130, 2010=100 

Havaittu tarve  
tai ongelma 

Toimenpide Lähtötieto/aikataulu Kustannusarvio 

Ilmala kolme 

Vaihteiden V620, 
V661, V662, V674 
ja V801 routasuo-
jaus puutteellinen 

Vaihteiden routa-
suojausten uusimi-
nen, alus- ja pohja-
rakenteiden paran-
nus 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, 
aikataulua ei ole arvioitu 

1 M€ 

Postintaipaleen 
YKS (ILR 762, Km 
4+493) huonossa 
kunnossa 

Sillan peruskorjaus 
tai purkaminen 

Sillan käyttötarve vä-
hentynyt Hakamäentien 
peruskorjauksen jäl-
keen 

0,4 M€ 
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Taulukko 10. Vaihtoehdossa Ve1 esitettävät toimenpiteet koko Ilmalan ratapihan 
alueelle. 

    MAKU 130, 2010=100 

Havaittu tarve  
tai ongelma 

Toimenpide Lähtötieto/aikataulu Kustannusarvio 

Koko Ilmalan ratapihan alue 

Painumien muo-
dostuminen ratapi-
han eri alueilla 

Painumien tarkkailu 
ja tarvittavat kor-
jaustoimenpiteet 
(esim. tuennat) 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toimenpiteiden to-
teuttaminen jatku-
vaa/säännöllistä 

Kustannusarviota 
ei ole laadittu 

Sähköradan doku-
mentaatio 

Parannetaan sähkö-
radan dokumentaa-
tiota 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toteutus vuosina 
2025–2030 

0,2 M€ 

Ratajohdon kun-
non arviointi ja pe-
ruskorjaus 

Arvioidaan ratajoh-
don kunto ja perus-
korjaustarpeet 

Toteutus / jatkosuunnit-
telu, tarvemuistio lähtö-
kohtana 

1,9 M€ 

Vaihteen-lämmityk-
sen puutteet  

Korjataan vaihteen-
lämmityk-sen puut-
teet ja muutetaan 
kaukokäyttöisiksi 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toteutus vuosina 
2025–2030 

1,2 M€ 

Valaistus ei riittävä 
Valaistuksen paran-
taminen (led-valais-
tukseen siirtyminen) 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana, toteutus vuosina 
2030–2040 

 0,5 M€ 

Yhdystunneli 
Hallirakennukset 
alittavan yhdystun-
nelin peruskorjaus 

Toteutus / jatkosuunnit-
telu, tarvemuistio lähtö-
kohtana 

0,2 M€ 

 
Taulukoista 7–10 havaitaan tarvemuistion toimenpiteiden keskittyvän vaihteiden 
ja raiteiden kunnostamiseen. Kunnostustarve keskittyy vaihteiden osalta eri puolille 
Ilmalan ratapihaa, kiskojen korjaustoimenpiteet Ilmala kakkosen alueella sijaitse-
ville raiteille R131–169. Muita tarvemuistiossa mainittuja toimenpiteitä ovat mm. 
kallioleikkausten kunnon tarkkailu, sähköradan kunnon dokumentaatio, valaistuk-
sen parannus ja painumien korjaus. Sähköradan, erityisesti ajojohdon kunto tulisi 
tarkastaa ja varautua sen korjaamiseen. Ajojohdon välitöntä korjaustarvetta ei kui-
tenkaan tarvemuistiossa tunnisteta vaan sen kunto tulisi ensisijaisesti dokumen-
toida ja varautua pitkällä, n. 5–10 vuoden aikajaksolla sen perusparantamiseen. 
Valaistuksen parannus kohdistuu ensisijaisesti led-lamppujen vaihtamiseen valai-
sinmastoihin. Uusien valaisinmastojen pystyttämiselle ei nähdä tarvetta.  

Tarvemuistiossa tunnistettuja muita parannustoimenpiteitä ovat Postin ylikulkusil-
lan ja ratapihan alittavan yhdystunnelin korjaus sekä alueen aitauksen sekä val-
vonnan parantaminen. Postin ylikulkusilta (Postintaipaleen silta, ILR 762, km 
4+493) on tutkimuksissa todettu huonokuntoiseksi ja eräs vaihtoehto peruskor-
jauksen ohella on sen purkaminen kokonaan. Sillan merkitys on vähentynyt lähei-
sen Hakamäentien perusparannustoimenpiteiden yhteydessä tehtyjen katujärjes-
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telyjen muutosten jälkeen. Ratapihan alittava yhdystunneli on todettu olevan tyy-
dyttävässä kunnossa. Sen vesieristyksen ja peruskorjauksen on arvioitu tulevan 
ajankohtaiseksi 10–20 vuoden kuluessa.  

Kaikkien tarvemuistiossa esitettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannus on 
26,8 M€. 

7.3  Ve2: Muut kehittämistoimenpiteet 

Muut, työn aikana esille tulleet keskeiset toimenpide-esitykset voidaan jakaa kah-
teen kokonaisuuteen. Ensimmäiseen osuuteen (Ve2a) kuuluvat pienemmät ja hel-
pommin toteutettavat toimenpiteet ja toiseen kokonaisuuteen (Ve2b) työn kulu-
essa esiin nousseet ajatukset toteutettavista, pidemmälle aikajänteelle sijoittuvista 
hankkeista. Kaikki esitetyt toimenpiteet vaativat jatkosuunnittelua ja erityisesti 
vaihtoehdon Ve2b toimenpiteet myös tarpeen tarkempaa tarkastelua. 

7.3.1  Ve2a: Pienehköt, helposti toteutettavat toimenpiteet 

Vaihtoehto Ve2a sisältää pienehköjä, helposti toteutettavia ja kustannustehokkaita 
toimenpiteitä. Toimenpiteet kohdistuvat ratapihan toimintojen tehostamiseen tai 
havaittujen puutteiden korjaamiseen. Taulukossa 11 esitetään tunnistetut toimen-
piteet.  

Taulukko 11. Vaihtoehdossa Ve2a esitettävät kehittämistoimenpiteet. 

Havaittu tarve  
tai ongelma 

Toimenpide Perustelut Kustannukset 

KVH-raiteiden 
tarve 

Raiteiden R799 ja 
R800 varustaminen 
KVH-raiteiksi 
(Ilmala kolme) 

Varaudutaan  
Sm-kaluston lukumää-
rän ja pituuden kas-
vuun 

n. 1 M€ 
(vuoden 2003 hinta-

taso) 

Turvalaitepuute 

Raiteensulun 
Sp773 korvaaminen 
tai kokonaan uu-
della raideopasti-
mella 
(Ilmala kakkonen) 

Vähennetään suistu-
mis- ja törmäyson-
netto-muuden riskiä 
vaihteessa V770 

Sisällytetty ESKO-
hankkeeseen 

Lisätarve tank-
kauspaikalle 

Uusi tankkaus-
paikka raiteelle 
R746 
(Ilmala ykkönen) 

Parannetaan monitoi-
mijaympäristöä 

Kustannusarviota ei 
ole laadittu 

Kulkuyhteyksien 
parantaminen 

Laaditaan suunni-
telma ratapihan tie-
yhteyksien paranta-
minen 

Työturvallisuuden pa-
rantaminen ratapihan 
alueella 

Kustannusarviota ei 
ole laadittu 

Vaihtotöiden suju-
voittaminen Ilmala 
kakkosessa 

Yhdysraide raiteilta 
R131 -138:ltä rai-
teelle R820:een 
(Ilmala kakkonen) 

Tarvemuistio lähtökoh-
tana 

Kustannusarviota ei 
ole laadittu 
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Raiteet R799 ja R800 sijoittuvat ratapihan länsireunaan Ilmala kolmen alueelle. Ne 
liittyvät välittömästi nykytilassa kaupunki- ja lähijunakaluston käyttövalmiushuol-
toraiteina palveleviin raiteisiin R801–804. Varustamalla raiteet käyttövalmiushuol-
tolaittein saadaan kaluston huoltotoimenpiteitä varten lisäkapasiteettia. 

Ilmala kakkosen alueella sijaitsevan vaihteen V770 ja raidesulun Sp773 kautta aje-
taan mm. päättyville raiteille R131–138. Muodostettaessa pitkä kulkutie vaihteen 
V770 ja raiteensulkulaitteen Sp773 kautta, on mahdollisuus, että yksiköitä saapuu 
opastimen O818 kohdalle raidetta R819 samanaikaisesti molemmista suunnista. 
Raiteensulun kohdalla on tapahtunut suistumisia. Raiteensulkua Sp773 esitetään 
korvattavaksi uudella raideopastimella.  

Dieselveturien tankkaus on keskitetty raiteelle R748. Se sijoittuu yksityisraiteen 
alueelle Tallin sisätiloihin. Toisen tankkauspaikan sijoittamisella raiteelle R746 lisä-
tään tankkauskapasiteettia ja mahdollistetaan monitoimijaympäristön aiempaa te-
hokkaampi toiminta.  

Tarvemuistioon on kirjattu tarve yhdysraiteesta Ilmala kakkosen raiteilta R131–
138 raiteelle R820. Yhdysraiteen avulla helpotettaisiin kalustosiirtoja raidekimppu 
R131–138 ja R141–147 välillä siten, etteivät kalustosiirrot tukkisi vaihdetta V730 
aiheuttaen siten liikenteellistä haittaa Käpylän suunnasta Ilmala kolmeen ajettaville 
junille.  

7.3.2  Ve2b: Vaativammat kehittämistoimenpiteet 

Vaihtoehtoon Ve2b kuuluu pitkällä aikavälillä toteutettavia, työn kuluessa esiin 
nousseita kohteita ja tarpeita. Muutamia näistä ajatuksista on otettu tässä lähem-
pään tarkasteluun. Niiden toteutusta ei ole tämän työn puitteissa arvioitu yksityis-
kohtaisemmin vaan ne edellyttävät jatkotarkasteluja. Vaihtoehdon Ve2b toimenpi-
teet esitetään taulukossa 12. 

Geotekniset olosuhteet Ilmalan ratapihan alueella aiheuttavat toistuvia ongelmia. 
Etenkin Ilmala ykkönen ja Ilmala kolme ovat paikoin perustettu vanhan, yhdyskun-
tajätteiden kaatopaikkana käytetylle suolle. Rakennukset ja infrastruktuuri painu-
vat hieman sijaintipaikasta riippuen vuonna 2006 esitetyn arvion mukaan 30 mm 
vuodessa. Tarvemuistiossa on arvioitu painumisen vähentyneen vuosien mittaan. 
Painumien korjaus on jo nykytilanteessa paikoitellen toistuvaa ja näiden toimenpi-
teiden toteuttaminen myös jatkossa on tarpeen. Mikäli ongelman ratkaisemiseksi 
tulevaisuudessa suunnitellaan laajamittaisempaa toimenpidekokonaisuutta, tulee 
näiden toimenpiteiden sisältö ja aikataulu laatia tarkemmin erillisessä selvityk-
sessä. 
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Taulukko 12. Vaihtoehdossa Ve2b esitettävät kehittämistoimenpiteet. 

Havaittu tarve  
tai ongelma 

Toimenpide Perustelut Kustannukset 

Geotekniset olosuh-
teet 

Estetään rakennus-
ten ja infrastruktuu-
rin painuminen, 
etenkin Ilmala ykkö-
sen ja Ilmala kolmen 
alueella 

Geotekniset olosuh-
teet huonot suon ja 
vanhan yhdyskunta-
jätteiden kaatopai-
kan päällä 

Kustannusarviota  
ei ole laadittu 

Talli-rakennuksen 
pohjoissiivessä pai-
numia ja sorvin län-
sipuolella geomet-
riavirheitä 

Painaumien korjaus 
(Ilmala kolme) 

Rakennusten vauri-
oiden ennaltaeh-
käisy 

Kustannusarviota  
ei ole laadittu 

Lähijunien hallitilan 
tarve 

Katetaan raiteet 
R774–782 joko osit-
tain tai kokonaan 
(Ilmala kolme) 

Parannetaan kau-
punki- ja lähijunaka-
luston säilytysolo-
suhteita etenkin lu-
misina talvina 

Kustannusarviota  
ei ole laadittu 

Kolmioraide Päära-
dalle pohjoiseen 

Rakennetaan raide-
yhteys Ilmalan rata-
pihalta Pääradalle 
pohjoiseen helpotta-
maan sähkömootto-
rijunien kääntämistä 
(Ilmala ykkönen) 

Vähennetään Päära-
dan ratakapasiteetin 
kulumista Ilmalan ra-
tapihan ja Keravan 
välillä 

Kustannusarviota  
ei ole laadittu 

Kolmioraide Ranta-
radalle länteen 

Rakennetaan raide-
yhteys Ilmalan rata-
pihalta Rantaradalle 
länteen 
(Ilmala kolme)  

Parannetaan kau-
punki- ja lähijunaka-
luston sekä ratatyö-
koneiden liikennöin-
tiä Ilmalan varikolta 
länteen 

Kustannusarviota  
ei ole laadittu 

 
Lähijunakaluston hallitilan lisääminen voisi tarkoittaa osan kaupunki- ja lähijunien 
seisontaraiteiden kattamista. Katettava alue voisi sijoittua Sorvin länsipuolelle kat-
taen raiteet R774–778 sekä R782–788 tai pelkästään raiteet R774–778. Uusi halli 
olisi tarkoitettu ensisijaisesti kaluston säilyttämiseen. Se tarjoaisi erityisesti talviai-
kaan sähkömoottorijunille puolilämmintä säilytystilaa ja edistäisi lumisina talvina 
kalustoyksikköjen sulamista. Puolilämpimän säilytystilan rakentamisen tai raiteiden 
R774–788 osittainen kattamisen tarkkaa kustannusarviota tai toteutusaikataulua 
ei ole laadittu.  

Ilmalan ratapihalta Pääradalle pohjoisen suuntaan johtava kolmioraide helpottaisi 
vetureiden ja sähkömoottorijunien kääntämistä. Tällä hetkellä kalustoa käänne-
tään tarvittaessa Keravan kolmioraiteella, mikä vie ratakapasiteettia vilkkaasti lii-
kennöidyltä Pääradalta Käpylän ja Keravan väliltä. Kääntötarve ei koske Sm5-junia, 
jotka kääntyvät automaattisesti ollessaan sijoitettuina Kehärataa liikennöiviin I- ja 
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P-juniin. Kääntö suoritetaan siten kierrättämällä kalustoa eri linjoilla. Kolmioraiteen 
jatkosuunnittelu edellyttäisi tarkempaa jatkoselvitystä käyttötarpeesta sekä toteu-
tettavuuden yksityiskohtaisempaa arviointia. Kolmioraiteen toteutuskustannuksia 
ei ole arvioitu. 

Nykyistä parempi ratayhteys Ilmalan ratapihalta Rantaradalle länteen mahdollis-
taisi kaupunki- ja lähijunien siirtoajot sekä ratatyökoneiden liikennöinnin suoraan 
varikolta lännen suuntaan. Ratayhteyttä ei ole tämän työn puitteissa arvioitu yksi-
tyiskohtaisemmin. 
  

7.4  Vaikutusten arviointi 
Luvuissa 7.2 ja 7.3 esitettyjen toimenpiteiden perusteella todetaan tarvemuistioon 
sisällytettyjen toimenpiteiden toteuttamisen olevan Ilmalan ratapihan toimintavar-
muuden turvaamisen kannalta keskeistä. Kiireisimpiä toimenpiteitä ovat tarvemuis-
tiossa esitetyt ratainfrastruktuurin peruskorjaustoimenpiteet. Tällaisia ovat mm. 
kymmenen vaihteen vaihtaminen, raiteiden uusiminen sekä Postintaipaleen ylikul-
kusillan peruskorjaus tai purkaminen. Nämä toimenpiteet tulisi toteuttaa tar-
vemuistiossa esitetyn arvion perusteella vuoteen 2028 mennessä.  

Ilmalan ratapihan toiminnallisuuteen vaikuttavat keskeisesti geotekniset pohjaolo-
suhteet jatkuvien painumaongelmien vuoksi. Vuosien 2006–2012 perusparannuk-
sen yhteydessä tehtyjen painumakorjausten kunnon arviointi sekä uusien infra-
struktuuriin sekä rakennuksiin kohdistuvien korjaustarpeiden ennakointi jatkuu 
vastaisuudessakin ja tulee huomioida etenkin Ilmala ykkösen ja Ilmala kolmen alu-
eella. Painumien tarkkailu ja niihin varautuminen on ratapihan toiminnallisuuden 
kannalta keskeistä. 

Muiden esitettyjen toimenpiteiden osalta vaikutuksia tulee osittain tarkastella vielä 
tarkemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. Toiminnallisuuteen vaikuttavien toimen-
piteiden toteutettavuuden kannattavuuteen vaikuttaa mm. Ilmalan ratapihalla tu-
levaisuudessa toimivat tahot sekä huollettavat kalustotyypit. Osittain toimenpitei-
den toteutuksessa tulee siis ottaa huomioon myös mahdollinen muunneltavuus, 
mikäli Ilmalan ratapihan toimintaympäristö muuttuu tulevaisuudessa. 

Vaikka kaupunkijunaliikennekalusto siirtyisikin jollain aikajänteellä muille, tässä 
työssä tarkemmin määrittelemättömään kohteeseen sijoitetuille varikoille, Ilmalan 
ratapihan merkitys on edelleen kaukojunakaluston sekä jäljelle jäävän lähijunaka-
luston säilytys-, huolto- ja korjaustoimintojen näkökulmasta keskeinen. Ratapihaa 
tarvitaan jatkossa myös radanpidon kaluston ja kunnossapidon tarpeisiin.      
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8 Johtopäätökset  
Työssä on todettu Ilmalan ratapihalla olevan keskeinen merkitys Suomen rautatie-
järjestelmälle ja erityisesti henkilöjunaliikenteen toimivuudelle. Ilmalassa huolle-
taan, korjataan ja säilytetään kaupunkijuna-, lähijuna- ja kaukojunaliikenteen ka-
lustoa. Lisäksi Ilmalan ratapihalla on merkitystä kunnossapitokaluston ja Helsingin 
seudun radanpidossa tarvittavien koneiden, laitteiden ja muiden tarvikkeiden säi-
lytyspaikkana. Aiemmissa selvityksissä on todettu kaupunkijunaliikenteen kaluston 
lisähankintojen edellyttävän lisävarikoita muualla Helsingin seudulla. Näiden vari-
koiden sijoituspaikkoja ja kapasiteettia ei kuitenkaan ole vielä tarkemmin määri-
telty. Varikoiden toteutumisesta ei myöskään ole tätä työtä laadittaessa ollut esit-
tää aikatauluarviota. Kaupunkijunavarikoiden toteutuminen ei kuitenkaan poista 
Ilmalan ratapihan tarvetta jatkossakaan, sillä lähijunaliikenteessä käytettäviä säh-
kömoottorijunia sekä kaukojunaliikenteessä käytettävää kalustoa säilytetään tule-
vaisuudessakin Ilmalassa. Ratapihan aluetta tarvitaan myös muun henkilöliiken-
teen kaluston sekä kunnossapitokaluston tarpeisiin. 

Pääkaupunkiseudun liikennemääriin ennustetaan kasvua ja siten myös huolletta-
van kaluston määrä tulee lisääntymään. Tämä vaikuttaa väistämättä myös Ilmalan 
ratapihan rooliin sekä raidetarpeisiin tulevaisuudessa. Uusien varikoiden käyttöön-
otto tulevaisuudessa on vielä epävarmaa, jolloin Ilmalan varikon tulisi mahdollisesti 
palvella myös tulevaisuudessa sekä kaupunkijuna-, lähijuna- että kaukoliikenteen 
kaluston huoltotoimintoja yhtä kattavasti kuin nykytilanteessa. Tämä tuo haasteita 
Ilmalan ratapihalle, missä jo nykytilanteessa ei ole todettu olevan vapaata raide-
kapasiteettia, vaan kaikki raiteet ovat säännöllisessä käytössä. 

Raiteiston aktiivinen, operatiivinen käyttö painottuu etenkin Ilmala ykkösen ja Il-
mala kolmen alueille, joille saapuu huollettavia junia ja joilta junat lähtevät huol-
totoimenpiteiden jälkeen takaisin liikenteeseen. Karkeasti jaettuna Ilmala ykkönen 
palvelee kaukojunaliikenteen kalustoa ja sähkövetureita ja Ilmala kolme kaupunki- 
ja lähijunaliikenteen kalustoa. Ilmala kakkosen rooli poikkeaa muista siten, että 
siellä pääosin säilytetään korjaustoimenpiteitä odottavaa junakalustoa. Lisäksi Il-
mala kakkosen alueella sijaitsee radanpidon käytössä olevat raiteet, joilla säilyte-
tään kunnossapitokalustoa. Pasila autojuna-asema toimii pohjoiseen menevien yö-
junien autonkuljetusvaunujen lastausalueena.  

Ilmalan ratapihalla tehtiin kattava perusparannus vuosina 2006–2012. Myös pe-
rusparannuksen jälkeen on tunnistettu kohteita, joiden korjaaminen tai kehittämi-
nen on tarpeen. Väyläviraston vuonna 2020 laatimassa tarvemuistiossa esitetään 
operatiiviseen toimintaan vaikuttavia toimenpiteitä, kuten vaihteiden ja raiteiden 
uusimista sekä geoteknisten olosuhteiden tarkkailua ja tarvittaessa kunnostamista. 
Muita tarvemuistiossa esitettyjä toimenpiteitä ovat mm. ratapihan alueella sijaitse-
vien kallioleikkausten kunnon tarkkailu, Postin ylikulkusillan kunnostus tai purka-
minen sekä ratapihan alittavan henkilötunnelin peruskorjaus. Tarvemuistiossa esi-
tettyjen toimenpiteiden kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 26,8 M€ ja ne jakaan-
tuvat useille vuosille.  

Ilmalan ratapihan sijoittuessa vanhalle yhdyskuntajätteen kaatopaikkana käytetylle 
suoalueelle, aiheutuu siitä jatkossakin painumia alueella oleville rakennuksille ja 
infrastruktuurille. Painumiin tulee varautua vastaisuudessakin ennaltaehkäisevästi 
tarkkailemalla säännöllisesti painumariskin alaisia ratapihan alueita ja tarvittaessa 
täyttämällä niitä. Tarkkailu tulee ulottaa myös paalulaatoille perustetuille alueille 
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ja tarkkailtava etenkin paalujen kestävyyttä ja varautua niiden uusintaan tarvitta-
essa. Geotekniset olosuhteet alueella säilyvät säännöllisistä parannustoimenpi-
teistä huolimatta haastavina, joten mahdollisen laajemman kehittämistoimenpide-
kokonaisuuden suunnitteleminen vaatii jatkoselvitystä. 

Työn aikana keskeisimmiksi ja lyhimmällä aikajänteellä toteutettaviksi toimenpi-
teiksi on tunnistettu vaihtoehdon Ve1 mukaiset toimenpiteet kokonaisuudessaan. 
Nämä sisältävät Tarvemuistiossa esitetyt, ratapihan päivittäisen toimivuuden kan-
nalta keskeiset toimenpiteet, kuten raiteiden ja vaihteiden uusiminen. Lisäksi alu-
een painumien tarkkailua ja tarvittavien toimenpiteiden suorittamista pahimmilla 
painuma-alueilla on jatkettava nykyisen käytännön mukaisesti. Muilta osin tässä 
työssä esitettyjä toimenpiteitä (Ve2a ja Ve2b) esitetään jatkotarkastelujen jälkeen 
mahdollisesti myöhemmin toteutettavaksi pois lukien ne toimenpiteet, jotka ovat 
toteutumassa jo muiden hankkeiden yhteydessä. 

Vaikka Ilmalan ratapihan toiminnallisuuden on todettu olevan kokonaisuutena hy-
vällä tasolla, on tämän työn aikana kuitenkin tunnistettu myös muita kehittämis-
toimenpiteitä. Osa toimenpiteistä on kustannuksiltaan edullisempia ja myös hel-
pommin toteutettavia kun taas osa vaatii tarkempaa jatkosuunnittelua. Jatkosuun-
nittelussa on otettava huomioon myös mahdolliset toimintaympäristön muutokset 
Ilmalan ratapihalla ja näiden vaikutukset toimenpiteiden tarpeellisuuteen ja kan-
nattavuuteen. 
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