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Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausunto yleissuunnitelmasta, 
Pasila–Riihimäki, välityskyvyn nostaminen, vaihe 2
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Keski-Uudenmaan maakuntamuseo tarkastelee hanketta kulttuuriym-
päristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa seuraavan lau-
sunnon.

Pasila–Riihimäki, välityskyvyn nostamisen toiseen vaiheeseen sisältyy 
kahden lisäraiteen rakentaminen väleille Kytömaa – Ainola ja Purola – 
Jokela sekä yhden lisäraiteen rakentaminen Kytömaan kohdalta Lah-
den oikoradalle.  Kytömaan ja Ainolan välille sekä Purolan ja Nuppulin-
nan välille on suunniteltu uudet raiteet nykyisten raiteiden molemmille 
puolille. Nuppulinnasta Jokelaan molemmat uudet raiteet tulevat ny-
kyisten raiteiden itäpuolelle.

Hankkeeseen liittyen on tehty vuonna 2010 ympäristövaikutusten ar-
viointi. Hankkeella on vaikutusta seuraaviin RKY-2009 alueisiin: Tuusu-
lanjärven kulttuurimaisema ja Jokelan teollisuusalue. Paikallisesti ar-
vokkaita kulttuuriympäristöjä on suunnittelualueella tai sen läheisyydes-
sä useita. Näistä yksi, Jokelan ratavartijan talo joudutaan purkamaan 
radan alta, mitä Keski-Uudenmaan maakuntamuseo pitää valitettava-
na. Rakennuksen siirtäminen on suositeltavaa. On osoittautunut, että 
VR:n tyyppipiirustuksilla toteutetut ratavartijan talot ovat rakenteiltaan 
olleet erittäin hyväkuntoisia.

Yleissuunnitelmassa tuodaan maisemavaikutuksia esiin Ristikydön ja 
Ainolan rataosuudella ja Purolan-Jokelan rataosuudella. Radan raken-
taminen tulee muuttamaan avointa maisemaa merkittävällä tavalla uu-
sien asemien rakentamisen myötä. Purola-Jokelan rataosuudella yksi 
paikallishistoriallisesti arvokas rakennus joudutaan purkamaan radan 
takia. Joidenkin rakennusten asema ympäristössä muuttuu, kun liiken-
nealue tulee aiempaa lähemmäksi. Jokelassa suurin vaikutus radan le-
ventämisestä kohdistuu aseman ympäristöön. Järvenpään puolella 
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Tyynelän paikallishistoriallisesti kiinnostava luonnonkivirakenteinen ali-
kulku joudutaan purkamaan.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo korostaa, että maisemaan ja kult-
tuuriympäristöön kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia tulee lieventää hy-
vällä suunnittelulla ja istutuksilla. 

Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole muuta huomautettavaa 
yleissuunnitelmasta.
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