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TUUSULA l\{R:n toimitusjohtaja
Mikael Aro ei omien sanojen-
sa mukaan ole luvannut tuu-
sulalaiselle kansanedustajal-
le Merja Kuusistolle (sd.), että
Vantaan Ruskeasantaan raken-
netaan Kehäradan asema låihi-
vuosina. Siten Keski-Uusimaan
uutinen (3.11.2011) asiasta on
perätön.

Lahelan ja Ruotsin§län asuk-
kaiden tiistaina järjestämässä
liikenneillassa Merja Kuusisto
kertoi käyneensä Aron luona
valiokuntavierailulla, jossa tä-
mä olisi sanonut, että Ruskea-
sannalle on suunniteltu asema.

Tähän asti Kehärata- suunnitel-
missa ei ole merkitty Ruskea-
sannan kohdalle asemaa, vaan
ainoastaan varaus aseman ra-
kentamiseksi joskus vuosien
päästä.

Mikael Aron mukaanVR ei ole
missään yhteydessä luvannut
Ruskeasannalle asemaa, koska
uusien asemien perustaminen
kuuluu Liikenneviraston toimi-
alaan.

Merja Kuusisto sanoo vierai-
lun aikana ymmärtäneensä,
että Ruskeasannalle olisi to-
della suunniteltu asema. Kuu-
sisto tarkentaa, että Mikael
Aro ei kuitenkaan suoranai-
sesti luvannut aseman raken-
tamista.

- Keskusteluissa saatiin Arol-
ta vinkki, että Tirusulan kannat-
taa neuvotella Liikenneviraston
ja ely-keskuksen kanssa Ruskea-
sannan liityntäpysåiköinnistä,
koska asema palvelee tuusula-
laisia työmatkalaisia. Vantaa ei
halua liityntäpysäköintialuetta
rakentaa omilla rahoillaan, jo-
ten Tirusula on viemässä asiaa
nyt eteenpäin

- Ruskcasannan asema ei
valmis( rrisi Kehäradan ensim-
mäisessii vaiheessa eli vuonna
2014, rrrtrtla se on mahdollista
vähän rny(ihemmin. Näin mi-
nulle on ainakin sanottu, Kuu-
sisto vakrrtrttaa.

VR:n yhteiskuntasuhde- ja ym-
päristöjolrtaja Otto Lehtipuun
mukaan Merja Kuusisto on ym-
märtänyt asian väåirin. Lehtipuu
sanoo itse olevansa osasyylli-
nen väärinymmärrykseen.

-Otin itse vierailun aikana
puheeksi Ruskeasannan ase-
man, koska liityntäpysäköin.
tialue sen yhteydessä olisi tär-
keä tuusulalaisten kannalta.
Myös Mikael Aro piti sitä hyvä-
nä ideana ja kehotti Kuusistoa
käymään keskusteluja liityn-
täpysäköinnin kustannuksis-
ta. \rR ei kuitenkaan voi tehdä
päätöksiä aseman rakentami-
sesta.

Kehäradan projektipäällikkö-
nä Liikennevirastossa työsken-
televä Maija Salonen kertoo,
ettei Ruskeasannan aseman
rakentamisesta ole olemassa

minkäänlaista päätöstä tai edes
suunnitelmaa.

-Sellainen on täysin toi-
veajattelua, vaikka monet sitä
asemaa sinne haluaisivatkin.
Tietysti otisi hyödyllistä ra-
kentaa mahdollisimman mon-
ta asemaa Kehäradan varrelle,
mutta vuosilukua jolloin ase-
ma tulisi Ruskeasannalle, ei
tiedä vielä kukaan. Se vaatisi
urosien suunnittelutyön se-
kä ministeriön ja eduskunnan
päätökset, Maija Salonen huo-
mauttaa.

FAXM
Kehäradatle neljä asemaa
Kehärata yhdistää Vantaankos-
ken radan pääjunarataan lento-
aseman kautta. Liikennöinti radal-
la alkaa vuonna 2014.

Rata on 18 kilometriä pitkä, kak-
siraiteinen lähiliikenteen rata, jol-
la kulkee vain henkilöliikennettä.

Kehäradalle tulee ensimmäises-
sä vaiheessa Kivistön ja Leinelän
pinta-asemat sekä Aviapoliksen ja

Lentoaseman tuinneliasemat.

Ruskeasannassa ja Viini kka-
lassa on tunneliasemavarau kset.
Vehkalassaja Petaksessa on pin-
ta-asemavaraukset.

Kehärata-projektin kokona is-

kustannusarvio on 605 miljoonaa
euroa. Rahoitus jaetaan valtion ja
Vantaan kaupungin kesken.
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