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YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLISEMPI VERSIO PISARARADASTA 

 

1 Pisararadan tarkoitus  

Liikennöinti Helsingin päärautatieaseman ja Pasilan välillä on tuottanut viime vuosina ajoittain suuria ongelmia. 

Hankalien luonnonolosuhteiden ohella vaikeuksia ovat aiheuttaneet mm vanhentunut liikenteen-ohjausjärjestelmä, 

epätarkoituksenmukaiset vaihdekujat ja ristikkäiset kulkutiet. Myös liikenteenhoito on ollut monelta osin 

epätarkoituksenmukaista (turhaa huoltoliikennettä ja sekava kalustonkierto). Moniin näihin ongelmiin on löytynyt tai 

löytymässä verraten yksinkertainen ratkaisu, esimerkiksi lähiliikenteen junien vakiokokoonpanot ja kaukoliikenteen 

ohjausvaunut. 

Kuitenkin pitemmällä tähtäimellä erityisesti haluttaessa lisätä liikennettä täytyy tännekin saada lisäkapasiteettia. Tämä 

koskee varsinkin Pääradan kaukoliikennettä, joka käsittää pitkämatkaisen lähiliikenteen (Tampereen, Lahden ja 

Kouvolan suuntiin) ohella myös suurimman osan varsinaisista kaukojunista. 

Ongelman ratkaisuksi kehitettiin Helsingin kantakaupungin alittava ratalenkki eli Pisararata. Sen perimmäisenä 

tarkoituksena on vapauttaa ratakapasiteettia kaukoliikenteen käyttöön ohjaamalla kaupunkiratojen junat tunneliin. 

Samalla tämä osa liikenteestä ei olisi enää sään armoilla. Liikenne on myös tehokkaampaa, kun junilta jää pois suunnan 

vaihto päärautatieasemalla. Lisäksi rata parantaa itäisen ja läntisen kantakaupungin eli Hakaniemen ja Töölön 

saavutettavuutta. 

Nykyisen päärautatieaseman ongelma on, että se ei vain ole kaikkien sinne saapuvien junien pääteasema, vaan myös 

rakenteellisesti päätyasema. Tämän takia asemalle tulevat junat myös lähtevät saman vaihdekujan kautta; siihen 

kohdistuu siksi kaksinkertainen liikennerasitus. Kun tähän lisätään ajoittainen huoltoliikenne, ei ole ihme että liikenne 

joskus ruuhkautuu. 

Mainittu ongelma ei ole merkittävä kaupunkiratojen kohdalla, sillä ne toimivat metromaisen tehokkaasti. Sen sijaan 

kaukoliikenteessä junien pysähdysajat ovat pidempiä ja tarvitaan useampia laitureita. Tällöin aseman edusta saattaa 

tukkeutua kun Pääradan kaukoliikenteen raideparilta liikenne jakautuu maksimissaan kahdeksalle laituriraiteelle 

samassa tasossa (ns. Kaisaniemen vaihdekuja), väliin on vielä sijoitettava huoltoliikenne. Lisäongelma on vielä se, että 

kaupunkiratojen huoltoliikkeet tapahtuvat poikki kaukoliikenneraiteiden. Kaupunkiratojen liikenteen siirtäminen 

tunneliin vapauttaisi niille nykyisin varatut raiteet ja laiturit kaukoliikenteen käyttöön.   

2 Nykyinen suunnitelma 

Pisararadan yleissuunnitelmasta on toteutettavaksi valittu vaihtoehto 1, jossa radan haarat menevät tunneliin 

Alppipuistossa ja Eläintarhassa. Sieltä haarat jatkavat maan alla Hakaniemen ja Töölön asemien kautta keskustaan. 

Syynä tämän lyhyen version valintaan ovat lähinnä kustannukset: avoradan rakentaminen on merkittävästi edullisempaa 

kuin tunneliradan. Valitettavasti samalla vahingoitetaan merkittävästi kahta tärkeää puistoa. 

Suunnitelman mukaan Pisara haarat erkanevat kaupunkiradoista vasta Nordenskiöldin- ja Savonkatujen kohdalla. Tämä 

merkitsee sitä, että ratakapasiteettia vapautuu vasta tästä kohdasta etelään päin. Vaarana on liikenteen pullonkaulan 

siirtyminen Kaisaniemestä tänne, jolloin kaukoliikenteen saama hyöty jäisi vajavaiseksi. 

Suunnitteluprosessissa tämä onkin huomattu ja suunnitelman ensimmäiseen toteutusvaiheen perään on lisätty 

jatkovaihe, jossa rakennetaan kaksi lisäraidetta Pasilan aseman ja Savonkadun välille nykyisten raiteiden itäpuolelle. 

Tämän ansiosta puolet lisäkapasiteetista ulottuu Pasilaan asti. Valitettavasti samalla Eläintarhan kallioilla sijaitsevat 

oppilaitokset jäävät hyvin ahtaaseen paikkaan ja kevyenliikenteen väylän sijoittaminen on hankalaa. 

Toteutusajankohdaksi on ajateltu lentoasemalle menevän suoran kaukoliikenteen radan eli ns Lentoradan 

rakennushetkeä. 
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Liikenteellisesti Pisararata on hyvinkin järkevä, jos junaliikennettä aiotaan lisätä nykyisestä. Tämä edellyttää kuitenkin 

yllä mainittujen lisäraiteiden toteuttamista jo ensivaiheessa. Pelkkien nykyisten liikennöinti-ongelmien ratkaisemiseksi 

Pisararata on sen sijaan aivan turhan järeä ratkaisu.  

Toisaalta Pisararadan tuomaa lisäkapasiteettia on vaikea hyödyntää, ellei myös muuhun rataverkkoon pystytä 

investoimaan samaan aikaan merkittävästi. Kun tietää ratarahoituksen viimeaikaisen alhaisen tason, herää epäilys että 

Pisararadan varhainen toteutus saattaa vakavasti haitata ratojen kehittämistä muualla maassa. 

3 Pisara Alppipuistossa ja Eläintarhassa 

Nykysuunnitelmassa kaupunkiradat kulkevat ennallaan Nordenskiöldin/Savonkadun kohdalle asti. Täältä alkavat luiskat 

alas kohti tunneleiden suuaukkoja (nykyisten raiteiden vieressä), jotka kääntyvät kaakkoon ja lounaaseen. Itäpuolella 

luiska lähinnä kaventaa Alppipuistoa; pahin ongelma lienee kuitenkin tarvr louhia Tivolitien viereinen näköalakallio 

tunneliaukon tieltä. 

Länsipuolella ongelma on pakko ylittää Vauhtitie pitkää siltaa pitkin. Se tärvelisi pahoin Eläintarhan urheilukentän 

ympäristön, vaikka suunnitteluun kiinnitettäisiinkin erityistä huomiota (kuten esimerkiksi Helsingin kaupunki on 

vaatinut). 

Alppipuistossa on myös ongelmana radan suuntainen kevyenliikenteen väylä (tarkoitettu lähinnä pyöräilijöille), joka 

sekin kaventaa puistoa. Nykyinen Savonkadun ylittävä kevyenliikenteen silta pitäisi myös purkaa ja korvata uudella. 

4 Tunnelivaihtoehto 

Yleissuunnitteluvaiheessa oli mukana myös vaihtoehdot 2 ja 3. Niissä radan itäinen haara olisi kulkenut Hakaniemestä 

tunnelissa Alppilaan ja edelleen uudelle Pasilan tunneliasemalle. Sieltä se olisi noussut maan pinnalle Käpylän 

eteläpuolella. Tämä olisi säästänyt Alppipuiston. Vaihtoehtojen ainoana erona olisi ollut, että vain kolmannessa olisi 

toteutettu Alppilan asema (kakkosvaihtoehdossa aseman tila olisi louhittu valmiiksi mutta toteutus olisi jätetty 

myöhäisempään vaiheeseen). Paikalliselta kannalta tämä olisi ollut liikenteellisesti paras ratkaisu. 

Tämä versio hylättiin lähinnä sen kalleuden takia. Myös Pasilan tunneliasema olisi ollut ongelmallinen, sillä sen syvä 

sijainti vaikeuttaisi vaihtoyhteyksiä: junan vaihto on huomattavasti helpompaa, jos kaikki laiturit sijaitsevat samalla 

tasolla. 

Kaikissa yleissuunnittelussa mukana olleissa vaihtoehdoissa länsipuolella rata kulkee samalla tavoin siltaa pitkin 

Vauhtitien yli. 

Radan sijoittaminen korkeussuunnassa riippuu edessä olevista esteistä, tässä tapauksessa lähinnä poikkikaduista. Radan 

on mentävä joko kadun ali tai yli. Tässä mielessä Nordenskiöldin/Savonkadun sijainti on mahdollisimman hankala. 

5 Lyhyt Alppilan tunneli 

Yleensä rautatieliikenteessä pyritään käyttämään verraten loivia nousuja (1 – 2 %). Eräillä henkilöliikenteen 

erikoisradoilla voidaan kuitenkin käyttää huomattavasti suurempia jyrkkyyksiä. Tällaisia ovat esimerkiksi 

suurnopeusradat mutta myös vain lähiliikenteelle tarkoitetut radat. Niinpä Pisararadalla (ja rakenteilla olevalla 

Kehäradalla) suurin sallittu kaltevuus onkin peräti 4 %, mikä on junille jo hyvin jyrkkä. Tällaista nousua ei voine 

kuitenkaan käyttää kovin pitkiä osuuksia kerrallaan. Jyrkkyys myös rajoittaa käytettävän junankaluston aivan kaikkein 

uusimpaan (Sm5 eli FLIRT), joka on riittävän tehokasta. 

 Voisiko Pisararadan pistää menemään tunneliin heti Pasilan aseman eteläreunasta alkaen? Itäpuolella rata voisi kaartaa 

kohti kaavailtua Alppilan asemaa. Sivusuunnassa linjaus olisi lähes sama, kuin yleis-suunnitelman vaihtoehdoissa 2/3.  

Rata laskisi verraten helposti Aleksis Kiven kadun ali. Sen sijaan Alppilan aseman tavoittamiseksi pitäisi käyttää lähes 

maksimikallistusta noin kilometrin matkalla. Tämä voi olla hankalaa, kun junien olisi lähdettävä nousuun Alppilan 
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seisahduksesta. Pasilan asema on korkeustasolla +22 m ja Alppilan -10 m, joten korkeuseroksi tulee 32 m eli kilometrin 

matkalla tämä vaatisi siis 3,2 %:n kallistuksen. Kummassakin päässä tarvitaan vielä kallistuksen pyöristys, mikä sekin vie 

jonkin verran tilaa. Todennäköisesti Alppilan aseman sijaintia täytyisi muuttaa: jos asemaa voisi jonkin verran nostaa, 

sieltä Pasilaan nouseva mäki olisi loivempi. 

Liikenteellisesti vaihtoehto olisi edullinen, sillä se toisi varsin pienin lisäkustannuksin Alppilan ja Vallilan alueet raskaan 

raideliikenteen piiriin. Lähellä on myös esimerkiksi Linnanmäen huvipuisto. Useimmat yleissuunnittelun vaihtoehdon 3 

haitat eliminoituvat tässä (pitkän tunnelin ja Pasilan tunneliaseman tuoma lisäkustannus ja tunneliaseman 

vaihtoyhteyksiä hankaloittava vaikutus). 

Taloudellisesti tämä voisi olla mahdollisuuksien rajoissa, koska tunneliosuus olisi huomattavasti vaihtoehtoja 2/3 

lyhyempi (mutta pitempi kuin valitussa ykkösvaihtoehdossa). Itse asiassa matka Pasilasta Alppilan kautta Hakaniemeen 

on aavistuksen lyhyempi kuin valittu vaihtoehto 1! Siinä rata koukkaa hivenen länteen, minkä takia Hakaniemen 

pohjoispuolella on S-mutka. Tätä vaihtoehtoa voisi olla vaikeampi sovittaa yhteen Pasilan aseman eteläpuolelle 

kaavailtujen pilvenpiirtäjien kanssa.  

6 Syvempi tunnelivaihtoehto radan varressa 

Entä voisiko ykkösvaihtoehdon ratahaarat pistää menemään tunneliin samalla tavoin heti Pasilan asemalta alkaen? 

Äkkiseltään katsoen tämä näyttäisi vaikealta, sillä raiteiden pitäisi laskeutua poikkikatujen ali. Tarkemmin tarkasteltuna 

tämä voisi kuitenkin olla juuri ja juuri mahdollista. Etäisyys on yli 500 m ja korkeuseroa katuihin 12 m. Radan tulee vielä 

alittaa kadut noin seitsemällä metrillä, joten tarvittaisiin noin 19 m korkeuseron voittaminen. 

Puolen kilometrin matkalla 3,5 %:n nousu tuo eroa 17,5 m. Pasilan päässä voisi kallistukseen liittyvä pyöristyskaarre 

sijoittaa jo laitureiden eteläpäähän, mikä toisi pienen lisän nousuun. Kun etäisyys on yli 500 m, tarvittava korkeusero 

lienee saavutettavissa. Näin ollen Pisararata voisikin kulkea jo tunnelissa puistojen kohdalla.  

Maaperä puistojen alla on hyvin pehmeää, joten tunnelit pitäisi rakentaa maanpinnalta käsin betoni-kaukaloon. Tämä 

toisi kyllä merkittävän rakennusaikaisen häiriön, mutta ei pysyvää haittaa. Alppipuiston näköalakalliota ei tarvitsisi 

poistaa, sillä tunneli menisi kallion sisään kyllä sen kohdalla, mutta huomattavasti alempana. 

7 Itäisen haaran linjaus 

Vaihtoehto edellyttää itälaidan lisäraiteiden toteuttamista jo ensivaiheessa. Tämä aikaistaa kustannuksia tältä osin, 

mutta tuo merkittävän hyödyn erityisesti kaukoliikenteelle. Investointi olisi sitä paitsi toteutettava joka tapauksessa 

myöhemmin. Keski-Pasilan rakentamisen ja erityisesti pilvenpiirtäjien (mikäli niitä ryhdytään toteuttamaan) kannalta 

olisi hyvä jos lisäraiteet olisivat jo valmiina. Yläpuolisen rakentamisen vaatimukset on tietenkin huomioitava raiteiden 

rakentamisen yhteydessä. 

Raiteet kannattaisi sijoittaa hivenen (n. 10 – 20  m) idemmäksi, jolloin tunneli voidaan louhia paksumpaan kallioon. 

Tällöin myös kevyenliikenteen väylä voi jäädä enimmäkseen nykyiselle paikalle; aivan Pasilan aseman eteläpäässä se on 

kuitenkin jotenkin vedettävä tulevien pilvenpiirtäjien ali (tilanne olisi sama myös nyt valitussa vaihtoehdossa).  

Savonkadun kohdalla hivenen itäisempi linjaus säästäisi myös kadun ylittävän kevyenliikenteen sillan, jota siis ei tarvitsisi 

uusia. Puiston kohdalla raiteet tulisi kuitenkin pyrkiä sijoittamaan mahdollisimman lähelle nykyistä rataa, jotta 

rakennusaikainen häiriö minimoituisi.  

8 Läntinen haara 

Länsipuolella suurin ongelma on raiteiden sijoittaminen Pasilan ja Nordenskiöldinkadun välille. Luonnollisin vaihtoehto 

olisi rakentaa tännekin kaksi lisäraidetta nykyisistä länteen päin. Valitettavasti täällä sijaitsevat veturitallit ovat tiellä. 

Niiden purkaminen ei ole realistinen vaihtoehto (olisi nurinkurista Eläintarhan kulttuuriarvojen säilyttämiseksi tuhota 
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sen sijaan arvokkaat veturitallit!) eikä välttämättä tarpeenkaan. Pisararadan tämä haara voidaan sijoittaa nykyisen 

kaupunkiradan raiteiden paikalle. Tämä edellyttää kuitenkin liikenteen katkaisemista rakennustöiden ajaksi. 

Rakennusaikataulu voisi olla sellainen, että Pisaran itäinen haara valmistuisi aina Töölöön saakka toukokuun lopussa. 

Rata otettaisiin tällöin käyttöön osittain, pääteasemana Töölö. Huopalahdesta tuleva kaupunkirata katkaistaisiin 

liikenteeltä kesän ajaksi pääteaseman ollessa Pasila. Koko rata voitaisiin ottaa käyttöön noin elokuun puolessa välissä. 

Kaksi ja puolikuukautta pitäisi olla riittävä aika noin puolen kilometrin tunneliluiskan rakentamiseksi. 

Radan kulkiessa tunnelissa Eläintarhan kohdalla ei Vauhtitien siltaakaan tarvita. Pasilan alaratapihan eteläpäähän 

suunnitellulle pikahuoltoalueelle olisi raideyhteys vain kaukoliikenneraiteilta; tässä voitaneen hyödyntää olemassa 

olevaa siltaa. 

9 Muita esteitä 

Teollisuuskatua on suunniteltu jatkettavaksi radan ali Keski-Pasilaan, jossa sillä olisi kiertoliittymä Veturitien kanssa 

(Veturitie siirretään aseman itäreunaan). Tämän poikittaisyhteyden olisi koukattava alempaa raiteiden ali. 

Yleissuunnitelman poikkileikkauskuvien perusteella muita merkittäviä esteitä ei alemman tunnelilinjauksen tiellä 

näyttäisi olevan, joskin Pasilan päässä jotkin muut tunnelit sijaitsevat ilmeisesti verraten lähellä. 

Nykyisessä versiossa on vaihdeyhteydet Pasilan aseman eteläpuolella lähi- ja kaukoliikenneraiteiden välillä. Näitä voi olla 

vaikea toteuttaa, jolloin (lähinnä poikkeustilanteita varten) vastaava yhteys olisi hyvä olla aseman pohjoispuolella. 

10 Radan jyrkkyys 

Kuten yllä todettiin, 3,5 – 4 %:n nousu on rautateillä hyvinkin jyrkkä. Sitä ei siksi ole suotavaa käyttää pidempiä matkoja 

tarpeettomasti. Toistaiseksi tällaisesta ei Suomessa ole liikennöintikokemuksia, joten asiaan liittyy jonkin asteinen riski. 

Liikenteellisesti ja energiataloudellisesti heti Pasilan aseman jälkeen oleva jyrkkä nousu/lasku on edullinen, sillä tällöin 

junat asemalta lähdettyään aina kiihdyttävät alamäkeen ja hidastavat ylämäkeen asemalle tullessaan. Tätä ns 

keinulautaperiaatetta on myös noudatettu soveltuvin osin Pisararadan tunneliasemien kohdalla (kts Pisararadan 

yleissuunnitelman poikkileikkaukset). 

Tässä esitetyssä yleissuunnitelmaa syvemmässä versiossa on kyllä puolen kilometrin jyrkkä nousu, mutta edellisiltä 

asemilta (Hakaniemi ja Töölö) lähtevät junat voivat aluksi kiihdyttää verrattain loivaan mäkeen. Näin jyrkemmän nousun 

alkaessa junilla on jo kohtuullinen vauhti. 

11 Edut ja haitat 

Syvemmällä kulkevan Pisararadan edut ovat ympäristön kannalta selvät, koska rakennusaikaisen häiriön jälkeen puistot 

jäisivät ennalleen. Rakennuskustannuksia kasvattaisi tunneleiden suurempi osuus; toisaalta tarvittaisiin vähemmän 

uusia siltoja. Nämä kompensoivat ainakin osittain toisiaan. Itälaidan lisäraiteiden rakentaminen etuajassa aikaistaa 

kustannuksia vastaavasti. 

Liikenteellisiltä vaikutuksiltaan pintarata ja tunnelirata ovat käytännössä samanlaisia. Ympäristövaikutusten kannalta 

vaikutukset ovat vähäisemmät. Kun rata kulkisi käytännössä samassa maastokäytävässä, ei mitään lisäselvityksiäkään 

tarvinne. 

Haitat liittyvät lähinnä lisäkustannuksiin. Lisäksi osittain alempi linjaus edellyttänee teknisesti vaativampia ratkaisuja 

(saattavat nekin nostaa hintaa). Rakennusaikainen häiriö olisi Rantaradan puolella suurehko yhden kesän ajan.  

 


