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ESIPUHE

Itäkeskuksesta Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Tapiolaan kulkeva Raide-Jo-
keri on yksi seudun tärkeimmistä suunnitteilla olevista poikittaisista joukkolii-
kennehankkeista. Tällä hetkellä poikittaisyhteyttä liikennöi Bussi-Jokeri eli bus-
silinja 550. Raide-Jokerin linjaus on Helsingissä sama kuin Bussi-Jokerilla lukuun 
ottamatta Pitäjänmäentien ja Espoon rajan välistä osuutta. Espoossa rata kulkee 
Leppävaarasta Laajalahden kautta suoraan Tapiolaan. Tavoitteena on tuoda rata 
keskeisemmin asutuille alueille.

Bussi-Jokerin suosio on ylittänyt odotukset, ja ruuhka-aikoina linja on paikoin 
erittäin kuormittunut. Tulevaisuudessa linjalle tarvitaan kapasiteetiltaan suu-
rempi ja palvelutasoltaan laadukkaampi raideyhteys. Myös ympäristösyyt puolta-
vat raideliikenteen kehittämistä pääkaupunkiseudulla.

Helsingissä tehtiin yleiskaava 1992 – työhön liittyen selvitys joukkoliikenteen ke-
hämäisestä runkolinjasta – Jokerista. Selvityksessä oli arvioitu mm. maankäytön  
linjauksia ja asemapaikkoja. Jokeri-linjan ratavaraus on merkitty Helsingin yleis-
kaava 2002:een.

1990-luvun alussa Espoossa tehtiin lukuisia selvityksiä pikaraitiotiestä, mm. pi-
karaitiotiekalustosta ja analysoitiin nykyaikaisen pikaraitiotien mahdollisuuksia 
osana Espoon joukkoliikennejärjestelmää. Pikaraitiotie oli muutenkin aktiivisen 
suunnittelun kohteena 1990-luvulla. Mm. Leppävaaran 1990-luvun alun asema-

kaavoituksessa se oli yksi merkittävä suunnitteluelementti. Espoossa valmistui v. 
2002 raportti ”PIRATE - Espoon pikaraitiotieselvitys”. Siinä on selvitetty Raide-
Jokerin linjauksia Espoon alueella. Raide-Jokerin aluevaraus on merkitty kaupun-
ginvaltuuston 7.4.2008 hyväksymään Espoon eteläosien yleiskaavaan.

Raide-Jokeri on yksi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (PLJ 
2007) esitetyistä tärkeistä joukkoliikenteen kehittämishankkeista. Espoon kau-
punginvaltuuston 25.9.2006 tekemään Länsimetro -päätökseen sisältyi vaatimus 
Raide-Jokerin pikaisesta suunnittelemisesta.

Helsingin ja Espoon kaupungit käynnistivät Raide-Jokerin alustavan yleissuun-
nitelman laatimisen kesällä 2008. Suunnitelman tavoitteena on ollut määrittää 
mm. radan, pysäkkien ja liikennejärjestelyjen aluevaraustarpeet jatkosuunnitte-
lua ja kaavoitusta varten sekä arvioida hankkeella saavutettavat hyödyt ja kustan-
nukset.

Työn tilaajina ovat Helsingin ja Espoon kaupungit, HKL, liikenne- ja viestintämi-
nisteriö sekä YTV.

Alustavan yleissuunnitelman laatiminen tilattiin WSP Finland Oy:ltä. Konsultin 
pikaraitiotiesuunnittelun asiantuntijana toimi Transport-Technologie-Consult 
Karlsruhe GmbH (TTK).

Projektin johtoryhmään kuuluivat:
 Olli-Pekka Poutanen  Helsinki, puheenjohtaja
 Kari Moilanen   Espoo
   Petri Jalasto   LVM
 Katariina Myllärniemi  LVM
 Ville Lehmuskoski   HKL
 Reijo Teerioja   YTV
 Anneli Lahti   Helsinki
 Heikki Hälvä   Helsinki
 Markku Antinoja  Espoo
 Davy Beilinson   Espoo

Käytännön suunnittelutyötä ohjattiin ohjausryhmässä, johon kuuluivat:
 Heikki Hälvä   Helsinki, puheenjohtaja
 Davy Beilinson   Espoo
 Juha Hietanen   YTV
 Lauri Kangas   HKL
 Pekka Sirviö   HKL

Työhön on liikenne-ennusteiden osalta osallistunut Petri Blomqvist Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirastosta. Työn ohjaukseen on lisäksi osallistunut Helsingin ja 
Espoon kaupunkien maankäytön-, ympäristön-, ja liikennesuunnittelun sekä YTV:n 
ja HKL:n joukkoliikenteen asiantuntijoita.

WSP Finland Oy:ssä suunnittelutyöstä vastasivat DI Raimo Vuori (projektipäällikkö 
ja rataryhmä) ja TkL Tero Anttila (liikenneryhmä). Työn pääsuunnittelijana ja pro-
jektisihteerinä toimi ins. Jari Laaksonen. Maankäyttö- ja ympäristövaikutuksista 
vastasivat arkkitehti Ilona Mansikka ja maisema-arkkitehti Marjo Saukkonen. Tek-
nisinä asiantuntijoina olivat DI Simo Airaksinen (liikenne), DI Kari-Matti Malmi-
vaara (pohjarakenteet), DI Matti Juntunen (sillat), ins. Pentti Vuorikari (tunnelit), 
MBA Virpi Pastinen (yhteiskuntataloudelliset laskelmat), (TaM Mari Siikonen (py-
säkit) ja DI Johanna Wallin (varikko). Pikaraitiotien asiantuntijoina olivat TTK:sta 
Gerald Hamöller, Steff en Plogstert ja Nils Jänig.

Kuva 1. Raide-Jokerin linjaus.
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TIIVISTELMÄ

Mikä on Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on pikaraitiotienä toteutettava seudullinen kehämäinen raideyhteys, 
joka kulkee Itäkeskuksesta Pitäjänmäen ja Leppävaaran kautta Tapiolaan. 

Raide-Jokeria on suunniteltu pääkaupunkiseudulla aina 1980-luvun lopulta asti. Uu-
simpien maankäyttösuunnitelmien osalta Raide-Jokerin linja on merkitty Helsingin 
yleiskaavaan 2002 sekä Espoon kaupunginvaltuuston 7.4.2008 hyväksymään Espoon 
eteläosien yleiskaavaan. Linjaus on merkitty myös joihinkin asemakaavoihin.

Busseilla liikennöitävän Jokeri-linjan suosio on ylittänyt odotukset ja ruuhka-ai-
koina linja on erittäin kuormittunut. Linjalle tarvitaan kapasiteetiltaan suurempi ja 
palvelutasoltaan laadukkaampi raideyhteys. Myös ympäristösyyt puoltavat poikittai-
sen raideliikenteen kehittämistä. Raide-Jokerin linjalla on pyritty järjestämään erin-
omaiset vaihtomahdollisuudet säteittäisiin pääväyliin sekä junaan ja metroon. 

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma

Raide-Jokerilla liikennöidään alkuvaiheessa 30 metrin pituisella yhden vaunun junil-
la. Suunnittelussa on varauduttu matkustajamäärien kasvuun. Sen vuoksi mitoitus 
on tehty kahden vaunun pituisille junille. Yhdessä pikaraitiotievaunussa on noin 70 
istumapaikkaa ja 80–130 seisomapaikkaa. Siten yhden vaunun kapasiteetti on 150–
200 matkustajaa. Raide-Jokerin raideleveyttä eikä vaunun leveyttä ole päätetty. Siksi 
suunnittelussa on varauduttu leveämpään standardivaunutyyppiin, jonka leveys on 
2,65 metriä.
  
Raide-Jokerin rata on pyritty sijoittamaan mahdollisimman paljon omalle ajoural-
le. Tällä keinolla saavutetaan korkea matkanopeus ja vähennetään konfl ikteja muun 
liikenteen kanssa. Rata on sijoitettu monin paikoin kadun keskelle. Näin erotetaan 
eri liikennemuodot tehokkaasti toisistaan; kadun keskellä raskain liikennemuoto ja 
kadun laidoilla kevyt liikenne. Lisäksi suurempien kääntösäteiden vuoksi raitiotie on 
monin paikoin perusteltua sijoittaa kadun keskelle.

Raideuralle on varattu tilaa leveyssuunnassa 7-8 metriä. Radan geometria on suunni-
teltu siten, että matkustusmukavuus pysyy korkeatasoisena eikä esim. meluhaittoja 
synny. Pienin käytetty kaarresäde on 35 metriä.

Raide-Jokerin suunniteltu enimmäisnopeus on vapaissa olosuhteissa 70 km/h. Katu-
tilassa ja katuristeyksissä nopeus ei ylitä muun liikenteen nopeutta. 

Raide-Jokerin linjalle on suunniteltu 32 pysäkkiä ja 2 pysäkkivarausta. Kaikilla linjan 
pysäkeillä on sivulaiturit. Sivulaiturit mahdollistavat jatkossa joustavan pysäkkien 
sijoittamisen linjalle. Pysäkkien keskimääräinen väli on noin 800 metriä ja ne on si-
joitettu mahdollisimman keskeisesti asuin- ja työpaikka-alueille.

Pysäkit on mitoitettu kaksivaunuiselle raidekalustolle, mikä tarkoittaa 60 metrin 
mittaista pysäkkilaituria. Tämän lisäksi pysäkin molempiin päihin on suunnitel-
tu esteettömyyden vaatimat luiskat ja suojatiet. Pysäkkilaitureiden leveys on 3-4 
metriä. 

Raideliikenne houkuttelee lisää matkustajia

Raide-Jokeri korvaa ensisijaisesti nykyisen Bussi-Jokerin eli linjan 550. Uusi pika-
raitiotie vastaa poikittaisen joukkoliikenteen matkustajamäärän kasvuun. Ennus-
tetilanteessa vuonna 2030 on arvioitu, että Raide-Jokerilla on 48 000 matkustajaa 
arkivuorokaudessa. Tämä on 12 000 enemmän kuin Bussi-Jokerin matkustajaen-
nuste. Linja kuormittuu eniten Maunulan ja Viikin välillä. Raide-Jokeri kuormit-
tuu hyvin myös Tapiolan ja Leppävaaran välillä. Leppävaaran ja Otaniemen välillä 
säilyy edelleen hyvä bussiliikenne. Muuta linjastoa ei pääsääntöisesti harvenneta. 

Raide-Jokeri parantaa ennen kaikkea liikenteen luotettavuutta, jota matkustajat 
pitävät tärkeimpänä joukkoliikenteen kokonaislaadun osatekijänä. Raide-Jokerin 
myötä linjaston liikennöintikustannukset kasvavat kokonaisuudessaan noin 0,85 
milj. euroa vuodessa vertailuvaihtoehtoon nähden. Liikenteen päästöt putoavat 
merkittävästi, kun siirrytään busseista pikaraitiotiehen.

Vaikutukset muuhun liikenteeseen ovat vähäisiä, koska Raide-Jokeri on suunni-
teltu omalle ajouralleen. Pääsääntöisesti muulta liikenteeltä ei ole tarpeen vähen-
tää kaistoja. Vähäliikenteisillä kaduilla rata kulkee muun liikenteen joukossa.

Raide-jokeri tukee kestävää kaupunkirakennetta

Raideliikenteellä on toimintoja yhdistävä ja maankäyttöä tiivistävä vaikutus ja se 
edistää kestävän kehityksen mukaista kaupunkirakennetta. Raide-Jokeri paran-
taa nykyisten ja uusien alueiden liikenneyhteyksiä ja nopeuttaa poikittaista liik-
kumista. Olemassa olevien ja laajenevien aluekeskusten osalta Raide-Jokeri lisää 
merkittävästi niiden saavutettavuutta joukkoliikenteellä ja lisää näin keskusten 
vetovoimaa ja palveluiden käyttäjämääriä.

Raide-Jokeri sijoittuu pääosin rakennettuun kaupunkiympäristöön ja olemassa 
oleville katu- ja liikennealueille, joten rata ei heikennä juurikaan kulttuurihistori-
allisten ja luonnonsuojelukohteiden arvoa. Merkittävimmät vaikutukset kohdis-
tuvat aivan radan lähiympäristöön: Raide-Jokeri raitiovaunuineen, kulku-urineen, 
ratajohtopylväineen ja pysäkkeineen on kaupunkikuvassa ja katuympäristössä nä-
kyvä ja jatkuva uusi elementti.

Asemakaavoja joudutaan ratalinjan takia muuttamaan pääosin puistoalueilla. Es-
poossa joudutaan lunastamaan omakotitontti. Helsingissä asuinkäytössä oleville 
tonteille joudutaan tekemään asemakaavamuutoksia linjan itäpäässä. 

Kustannukset ja yhteiskuntataloudellinen laskelma

Raide-Jokerin linjalla hyödynnetään monin paikoin Bussi-Jokerille tehtyjä inves-
tointeja, jotka lähes sellaisenaan palvelevat myös Raide-Jokeria. Näistä tärkeim-
pänä investointina on jo toteutettu Huopalahden aseman tunneli. Ennen Raide-
Jokerin rakentamista linjalla on lukuisia hankkeita, joissa Raide-Jokeri voidaan 
ottaa huomioon ja näin ollen alentaa tulevia pikaraitiotien rakentamiskustannuk-
sia.

Raide-Jokerin arvioidut rakentamiskustannukset ovat noin 210 milj. euroa. Es-
poon osuuden rakentamiskustannukseksi on arvioitu 88 milj. euroa ja Helsingin 
122 milj. euroa. Lisäksi varikon rakentamisen sekä kaluston hankinnan arvioidut 
yhteiskustannukset ovat noin 120 milj. euroa. Yhteensä Raide-Jokerin edellyttä-
mät investoinnit ovat noin 330 milj. euroa.

Raide-Jokerin kannattavuutta on arvioitu yhteiskuntataloudellisella tarkastelu-
tavalla. Peruslaskelmassa kehitetyn Bussi-Jokerin ja Raide-Jokerin joukkoliiken-
teen kokonaiskysyntä on oletettu samaksi. Tällöin hankkeen hyöty-kustannus-
suhde olisi 0,7. Suurimmat hyödyt syntyvät siitä, että raideliikenne houkuttelee 
enemmän matkustajia kuin bussi. Herkkyystarkastelussa on arvioitu, että pikarai-
tiotien kysynnän tulisi olla 18 prosenttia ennustettua bussivaihdon Jokeri-linjaa 
korkeampi ja kulkutapasiirtymien henkilöautoliikenteestä joukkoliikenteeseen, 
jotta hyöty-kustannussuhde ylittäisi yhden.

Nyt laadittu Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma on ensimmäinen hankkees-
ta laadittu kokonaissuunnitelma, joka antaa osaltaan tietopohjaa päättää hank-
keen ajoituksesta seuraavan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 
yhteydessä. Helsingin ja Espoon kaupungit voivat alustavan yleissuunnitelman 
pohjalta päättää, onko tarkoituksenmukaista aloittaa Raide-Jokerin hankesuun-
nitelman laatiminen jo ennen liikennejärjestelmäpäätöstä. Kaupunkien on joka 
tapauksessa tarkoituksenmukaista käynnistää alustavan yleissuunnitelman edel-
lyttämien kaavamuutosten valmistelu mahdollisimman pian.

Radan kokonaispituus                               25 km

 josta Espoossa                                 8,7 km

 Helsingissä                             16,3 km

Pysäkkejä                                                 32 + 2 varausta  

Matkanopeus (sisältää pysäkkiajat)          24 km/h

Suurin ajonopeus                                      70 km/h

Arvioitu matkustajamäärä    48 000 matk./arkivrk

Radan rakentamiskustannukset   210 milj. euroa

Kaluston kustannukset      86 milj. euroa

Varikko (pintavarikko)      33 milj. euroa
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1 MIKÄ ON PIKARAITIOTIE

Pikaraitiotie on sähkökäyttöinen, joustava raideliikennemuoto. Pikaraitiotielle vara-
taan pääsääntöisesti oma ajoura, jolloin muun liikenne aiheuttaa mahdollisimman 
vähän häiriöitä liikennöintiin ja liikenne on siten luotettavaa. Tavoitteena on, että 
pikaraitiotien linjaus on mahdollisimman suoraviivainen ja kaarresäteet suuria, jol-
loin vaunut voivat liikennöidä suurella ajonopeudella. Raitiovaunun huippunopeus 
on 70–80  km/h.

Pikaraitiovaunu ottaa sähkövirran radan yläpuolella olevasta ilmajohdosta. Näin ol-
len rata voidaan tarvittaessa suunnitella kulkemaan myös kadulla muun liikenteen 
seassa ja kävelijät ja pyöräilijät voivat kulkea tasossa radan yli. Kun pikaraitiotie kul-
kee kadulla muun liikenteen kanssa samalla kaistalla tai risteää kadun, alennetaan 
raitiovaunun nopeutta risteävän kadun nopeusrajoituksen mukaiseksi. Suuremman 
matkanopeuden saavuttamiseksi muun liikenteen risteämisiä pyritään välttämään. 
Koska sähkövirta otetaan ilmajohdosta ja pysäkkien kohdalla nopeudet ovat pieniä, 
ei ole tarpeen rakentaa kalliita eritasoratkaisuja pysäkeille ja linjaosuuksille.

Helsingin kantakaupungin nykyiseen raitiotieverkkoon verrattuna pikaraitiotiellä ta-
voitellaan suurempaa matkanopeutta ja kapasiteettia. Suurempi matkanopeus saavu-
tetaan siten, että radan geometria suunnitellaan suuremmat nopeudet mahdollista-
viksi, rata erotetaan pääsääntöisesti muusta liikenteestä, pikaraitiotielle järjestetään 
esteetön kulku liikennevaloissa ja pysäkkiväli on harvempi. Bussi-Jokeriin nähden 
pysäkkiväli säilyy kuitenkin lähes nykyisellään. Pikaraitiovaunut ovat 30 metrin pi-

tuisia ja niillä voidaan ajaa kahteen suuntaan. Matkustajamäärien kasvaessa voi-
daan liikennöidä kahden vaunun junilla, jolloin junan pituus on 60 metriä. Suu-
rempi kapasiteetti ja korkeampi matkanopeus alentavat liikennöintikustannuksia. 
Matalalattiavaunut lisäävät osaltaan matkustusmukavuutta.

Pikaraitioteitä on viime vuosina rakennettu maailmalla niin tiheästi asuttuihin 
miljoonakaupunkeihin kuin pienempiinkin kaupunkeihin. Pikaraitiotie on löytä-
nyt paikkansa siellä, missä tarvitaan bussia suurempaa mutta metroa pienempää 
matkustajakapasiteettia. Pikaraitiotien suosio alkoi kasvaa, kun vaunujen tekniik-
ka kehittyi ja uusi liikenteenohjausteknologia antoi mahdollisuuden joustavasti oh-
jata liikennettä. Merkittävä tekijä pikaraitiojärjestelmien yleistymisessä on myös 
raskaita raidejärjestelmiä alhaisemmat investointikustannukset.

2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET

2.1  Raide-Jokerin suunnittelun tavoitteet

Raide-Jokerin tavoitteena on vastata poikittaisen joukkoliikenteen kasvavaan 
kysyntään ja nostaa joukkoliikenteen osuutta seudun poikittaisessa liikenteessä. 

Viime vuosina poikittaisen joukkoliikenteen tarjontaa on lisätty ja nousumäärät 
ovat tämän myötä kasvaneet. Raide-Jokerin avulla voidaan parantaa olennaisesti 
poikittaisen joukkoliikenteen palvelutasoa ja lisätä kapasiteettia.
Tehtävänä on ollut laatia Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma välillä Itäkes-
kus – Tapiola. Rata, siihen liittyvät pysäkit, vaihtoasemat ja varikko sekä radan 
toteuttamisen edellyttämät katujärjestelyt on suunniteltu sillä tarkkuudella, että 
hankkeelle on saatu karkea kustannusarvio, minkä perusteella voidaan arvioida 
hankkeen kannattavuutta. Suunnitelmien pohjalta voidaan tehdä ratalinjan ja py-
säkkien aluevaraukset kaavoihin ja muihin suunnitelmiin.

2.2 Raide-Jokerin suunnittelun taustaa

Raide-Jokerin suunnittelu alkoi Helsingin ja Espoon yhteistyönä jo 1980-luvun 
lopulla. Tällöin suunniteltiin ensimmäisiä linjauksia Itäkeskuksesta Leppävaaran 
kautta Tapiolaan.

Helsingissä tehtiin yleiskaava 1992 – työhön liittyen selvitys joukkoliikenteen ke-
hämäisestä runkolinjasta – Jokerista. Selvityksessä oli arvioitu mm. maankäytön 
kehittämistavoitteita joukkoliikennelinjan vaikutusalueella sekä arvioitu vaihto-
ehtoisia linjauksia ja asemapaikkoja. Jokeri-linjan ratavaraus on merkitty Helsin-
gin yleiskaava 2002:een.

Kuva 1. Raide-Jokerin linjaus Helsingin yleiskaava 2002:n mukaan. 

Barcelona Dublin Strasbourg

Kuva 2. Esimerkkejä erilaisista pikaraitioteistä Euroopassa. (Kuvat Davy Beilinson, Espoon kaupunki)
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Kuva 3. Tavoitelinjastosuunnitelman mukaiset joukkoliikenteen runkoyhteydet vuonna 2020 (YTV 23/2007).

1990-luvun alussa Espoossa tehtiin lukuisia selvityksiä pikaraitiotiestä mm. pi-
karaitiotiekalustosta ja analysoitiin nykyaikaisen pikaraitiotien mahdollisuuksia 
osana Espoon joukkoliikennejärjestelmää. Pikaraitiotie oli muutenkin aktiivisen 
suunnittelun kohteena 1990-luvulla. Mm. Leppävaraan 1990-luvun alun asema-
kaavoituksessa se oli yksi merkittävä suunnitteluelementti. Espoossa valmistui v. 
2002 raportti ”PIRATE - Espoon pikaraitiotieselvitys”. Siinä on selvitetty Raide-
Jokerin linjauksia Espoon alueella. Raide-Jokerin aluevaraus on merkitty kaupun-
ginvaltuuston 7.4.2008 hyväksymään Espoon eteläosien yleiskaavaan.

Raide-Jokeri on yksi Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
(PLJ 2007) esitetyistä tärkeistä joukkoliikenteen kehittämishankkeista. PLJ-
suunnitelmassa se on esitetty toteutettavaksi vuoden 2016 jälkeen. Espoon kau-
punginvaltuuston 25.9.2006 tekemään Länsimetro -päätökseen sisältyi vaatimus 
Raide-Jokerin pikaisesta suunnittelemisesta.

Helsingin ja Espoon kaupunkisuunnittelulautakunnat ovat käsitelleet kokouksis-
saan Raide-Jokerin suunnittelua ja hyväksyneet tahoillaan Raide-Jokerin suun-
nittelun ja mitoituksen lähtökohdat. Tämän jälkeen suunnittelua on jatkettu 
kunnissa siten, että rataan liittyvillä kaavamuutos- ja suunnittelualueilla on huo-
lehdittu asianmukaisista ratavarauksista.

2.3 Liikenteelliset lähtökohdat 

Raide-Jokeri on osa pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmää. Seudun 
tulevaisuuden joukkoliikennejärjestelmän palvelutaso, keskeiset yhteystarpeet 
ja niitä palvelevat runkolinjat on esitetty Tavoitelinjastosuunnitelmassa (YTV 
23/2007). Suunnitelmassa on esitetty joukkoliikenteen runkoyhteydet vuosille 
2020 ja 2030. Muita jokerilinjoja liikennöidään busseilla. Tavoitelinjastosuunni-
telmassa Raide-Jokerin suunnittelu on asetettu kiireellisimpään tärkeysluokkaan. 
Tavoitelinjastosuunnitelma on pohjana laadittavalle Helsingin seudun liikenne-
järjestelmäsuunnitelmalle (HLJ).

Pääkaupunkiseudun jokerilinjat ovat poikittaislinjoja, jotka ovat nopeudeltaan ja 
laadultaan korkeatasoisia. Korkeaa matkanopeutta tukevat useat toimenpiteet, 
joita ovat pitkä pysäkkiväli, liikennevaloetuudet, liikennevalo-ohitukset, Jokeri-
valot (joukkoliikenteen erityisvalot), joukkoliikennekaistat ja -kadut. Laatua tuke-
via keinoja ovat korkeatasoiset ja yhtenäisen ilmeen muodostavat pysäkit ja vau-
nut sekä ajantasainen informaatio pysäkeillä, mobiililaitteissa ja Internetissä.

Raide-Jokerin kaltaiselle kehämäiselle runkolinjalle on tyypillistä, että sillä teh-
dään melko lyhyitä matkoja ja vaihtajia on paljon. Jokerilla tehtävä matka on 
yleensä osa pidempää matkaketjua. Nykyisin Bussi-Jokerin keskimääräinen mat-
kan pituus on noin 7,5 km.
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2.4  Maankäyttö ja kaavoitus

Kaupunkirakenne ja maankäyttö

Pääkaupunkiseudulla on useita aluekeskuksia. Kaupunkirakenteen hajaantuessa kes-
kustaan suuntautuvien matkojen määrä on vähentynyt. Samalla Helsingin keskustan 
ulkopuoliset keskukset ovat kasvaneet ja niitä yhdistävän poikittaisliikenteen tarve 
on lisääntynyt. Raide-Jokeri yhdistää useita alueellisia keskuksia, Espoossa Tapiolaa 
ja Leppävaaraa, Helsingissä Itäkeskusta, Viikkiä, Oulunkylää ja Maunulaa. Linja yh-
distää aluekeskuksia sekä näiden välisiä, osin luonteeltaan väljiä ja esikaupunkimaisia 
asuinalueita, muodostaen näiden alueiden asukkaille paremman yhteyden keskusta-
alueille palveluineen. Pääpiirteissään Raide-Jokeri sijoittuu valmiiseen kaupunkira-
kenteeseen, mutta linjan varrelle on myös paikoin mahdollista lisätä maankäyttöä 
sekä asumisen että työpaikkojen osalta. Raide-Jokeri luo mahdollisuuksia ja kysyn-
tää maankäytön kehittämiselle radan vaikutuspiirissä, potentiaali, jolla on myös ta-
loudellista merkitystä kaupungeille. Raide-Jokerin toteuttaminen osaltaan eheyttää 
ja monipuolistaa pääkaupunkiseudun kaupunkirakennetta.

Raide-Jokerin sijoittumista nykyiseen kaupunkirakenteeseen ja maankäytön ke-
hittämismahdollisuuksia on arvioitu 400 metrin ja 800 metrin vyöhykkeellä pika-

raitiotiepysäkeistä. Välittömänä vaikutusaluemääritelmänä käytetään 400 metrin 
etäisyyttä pysäkistä. Vuoden 2007 tietojen mukaan Raide-Jokerin välittömällä vai-
kutusalueella (400 m) asuu 59 000 asukasta ja sillä on 47 000 työpaikkaa. Laajem-
malla vaikutusalueella (800 m) asuu 120 000 asukasta ja työpaikkoja on 71 000.

Myös pysäkkien saavutettavuus maastossa on käyttäjien ja ympäröivien toiminto-
jen kannalta merkittävä tekijä – suorat yhteydet pysäkille laajentavat käytännössä 
pysäkkien vaikutusalueita. Suunnitteluperiaatteena on ollut pitää linja maan pin-
nassa niin paljon kuin mahdollista. Tämä on joukkoliikenteen saavutettavuuden 
sekä matkustajien viihtyvyyden kannalta merkittävä ominaisuus, ja lisää näin osal-
taan joukkoliikenteen käyttöä.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet

Uudet valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.3.2009. Raide-
Jokeri edistää osaltaan niiden toteutumista. Valtakunnallisten alueidenkäyttöta-
voitteiden Helsingin erityiskysymyksissä todetaan, että Helsingin seudulla tulisi 
edistää joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvaa ja eheytyvää 

Kuva 5. Ote Helsingin yleiskaavasta 2002 (Raide-Jokerin linja korostettu).

Kuva 4. Ote Espoon eteläosien yleiskaavasta 2008 (Raide-Jokerin linja korostettu).

yhdyskuntarakennetta. Alueidenkäytön suunnittelussa merkittävä rakentaminen 
tulee sijoittaa joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueille. 

Yleiskaavat

Raide-Jokerin linjauksen varrella on kaksi voimassa olevaa yleiskaavaa; Helsingin 
puolella Helsingin yleiskaava 2002 ja Espoon puolella Espoon eteläosien yleiskaa-
va. Espoon eteläosien yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 7.4.2008. 
Yleiskaavoja on Raide-Jokerin vaikutuksia ja tulevaa maankäyttöä arvioitaessa 
pidetty merkittävimpinä maankäyttöä ohjaavina suunnitelmina erityisesti niiden 
strategisen luonteen takia. Raide-Jokerille on esitetty varaus molemmissa yleis-
kaavoissa. 

Asemakaavat

Helsinki ja Espoo ovat lähes koko Raide-Jokerin ratalinjauksen matkalta asema-
kaavoitettuja. Pikaraitiotien linjaus on merkitty joihinkin asemakaavoihin.
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2.5 Maisema- ja kaupunkikuva

Suunnittelualue voidaan jakaa maisema- ja kaupunkikuvan osalta erilaisiin osiin, 
joita jaksottavat maisema- ja kaupunkikuvallisesti voimakkaat suunniteltavaan 
rataan nähden poikittaiset liikenneympäristöt: Turunväylä, Kehä I, Tuusulanväy-
lä, Hämeenlinnanväylä, Lahdenväylä ja Itäväylä. Väylien lisäksi suunnittelualuet-
ta jaksottavat keskeiset viheryhteydet ja muut viheralueet. 

Rakennetut ympäristöt muodostavat linjan varrella erilaisia ja eri-ikäisiä koko-
naisuuksia. Suunnittelualueelle sijoittuu väljiä ja vehreitä pientalovaltaisia esi-
kaupunkialueita ja toisaalta tiiviitä kerrostalovaltaisia ja keskustamaisia alueita. 
Ajallisesti vanhinta rakennuskantaa edustaa Pirkkolan rintamamiestaloalue, joka 
on 40-luvulta. Uusinta rakennuskantaa edustaa Espoon Leppävaara.

2.6 Viheryhteydet ja ulkoilureitit

Raide-Jokerin suunnittelualueella on paljon viheryhteyksiä ja ulkoilureittejä. 
Keskeisimmät viheryhteydet ja pääulkoilureitit sijoittuvat poikittain suunnitte-
lualueeseen nähden. Vihdintien varsi, Keskuspuisto, Vantaanjokilaakso ja Viikin 
peltoalueet sekä Mustapuronlaakso on määritelty maisema- ja kaupunkikuvalli-
sesti merkittäviksi viheraluekokonaisuuksiksi Helsingissä yleiskaavatyön 2002 
yhteydessä. Ne muodostavat ekologisen verkoston rungon. Espoon alueella täl-
lainen merkittävä viheryhteys kulkee lännestä Turvesuon kautta Laajalahden Na-
tura-alueelle. Nämä viheraluekokonaisuudet toimivat myös tärkeinä ekologisina 
yhteyksinä.

2.7 Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet ja 
 luonnonsuojelu
 
Raide-Jokerin suunnittelualueella on sekä rakennettua ympäristöä että viheralu-
eita. Espoossa viheraluejaksojen osuus on noin neljännes koko Espoon alueelle 
sijoittuvasta osuudesta. Viheraluejaksot ovat Laajalahdessa Louhentien ja Turve-
suontien välillä sekä Turunväylän molemmin puolin Kirvuntien ja Säterinkadun 
välillä. 

Helsingin osuudella suunnittelualuetta jaksottavat pohjois-eteläsuuntaiset viher-
sormet. Suunnittelualueella olevia puistoja ja viheralueita ovat Patterimäki, Talin 
siirtolapuutarha, Strömbergin puisto, Mätäjoki, Talin liikuntapuisto, Riistavuo-
renpuisto, Haaganpuisto, Alppiruusupuisto, Raikukallio, Keskuspuisto, Suursuo, 
Teininpuisto, Vantaanjoki ja Viikin alue. Nämä sekä myös pinta-alaltaan pienem-
mät viheralueet toimivat ekologisen verkon osina ja ovat aktiivisessa virkistys-
käytössä. Tällaisia pienempiä alueita on mm. Maunulassa ja Oulunkylässä.

Vaikutusalueella sijaitsevat arvokkaimmat luonnonsuojelukohteet ovat maakun-
nallisesti merkittävä Turvesuon neva Espoon Laajalahdessa sekä valtakunnalli-
sesti arvokkaat Vantaanjokilaakso ja Viikin alue Helsingissä. Turvesuon neva on 
tärkeä osa alueen pienvesistöä ja kuuluu osana laajempaan Turvesuon viheralueko-
konaisuuteen. Vanhankaupunginlahti Viikissä on Natura 2000 -kohde. Viikintien 
eteläpuolinen alue on tärkeä matelija- ja sammakkoeläinalue sekä linnustoalue. 
Vantaanjoen Natura-ehdotus on asetettu virallisesti nähtäville huhtikuun 2009 
ajaksi ja päätös asiassa saataneen vuoden 2009 kuluessa. Tärkeitä linnustoaluei-
ta ovat Patterimäki, Talin siirtolapuutarhan alue, Laajasuonpuisto, Keskuspuisto, 
Vantaanjokilaakso ja Viikin alue. (Liite X1. Arvokkaat luontokohteet)

Kulttuuriympäristöistä tärkeimmät ovat Tapiolan kaupunginosa, Pirkkolan rin-
tamamiestaloalue sekä Maunulan asuinalue, jotka ovat valtakunnallisesti mer-
kittäviä kulttuuriympäristöjä. Lisäksi Tapiolan ja Maunulan alueet kuuluvat 
kansainvälisesti merkittävien modernin arkkitehtuurin edustuskohteiden koh-
deluetteloon (nk. DoCoMoMo-listaus). Suunnittelualueella on ollut useissa koh-
dissa maalinnoituslaitteita ja niiden yhdysteitä. Suurin osa näistä kohteista on 
kuitenkin hävinnyt aiemman rakentamisen myötä. Maalinnoituslaitteita on ollut 
Tapiolassa ja Pohjois-Tapiolassa, Laajalahdessa, Säterinmetsässä ja Leppävaaras-
sa Espoon kaupungin alueella sekä Patterimäessä, Keskuspuistossa, Maunulassa, 
Oulunkylässä ja Viikissä Helsingin kaupungin alueella.  (Liite Kulttuuriympäristöt 
ja muinaismuistot)

Patterimäen maalinnoituslaitteet ovat muinaismuistolailla suojeltuja. 

Kuva 6. Ilmakuva Viikistä, jossa ekologinen asuinalue yhdistyy kulttuuri-
historiallisesti arvokkaaseen peltomaisemaan ja suojeltuun linnustoaluee-
seen (Kuva Helsingin Kaupunkisuunnitteluvirasto/Markku Siiskonen). 

Kuva 7. Tapiolan vanha keskusta kuuluu modernin arkkitehtuurin huip-
pukohteisiin Suomessa (Kuva Ilona Mansikka). 
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2.8  Pohjaolosuhteet

Espoossa ratalinjan suunnittelualueella maanpinnan korkeusasema vaihtelee arviol-
ta tasovälillä +1.0 - +36.3 ja kallionpinnan korkeusasema tasovälillä -19.6 - +36.2. 
Kalliopinnan topografi a suunnittelualueella on hyvin vaihtelevaa. Kallion pinta nou-
see Lupauksenvuoren ja Säterin alueilla aivan maanpintaan (avokalliomuodostelmia 
tai kalliopinta alle metrin syvyydessä maanpinnasta). Pehmeikköalueilla kallionpinta 
on syvimmillään noin 25 metriä maanpinnan tasosta. Ratalinja kulkee pehmeikkö-
alueille Tapiolan, Turvesuon, Leppävaaran, Perkkaan ja Vermon alueilla. Savikerrok-
sen paksuus on enimmillään noin 8 metriä.

Helsingissä ratalinjan suunnittelualueella maanpinnan korkeusasema vaihtelee arvi-
olta tasovälillä +3.6 - +38.4 ja kallionpinnan korkeusasema tasovälillä -21.0 - +38.4. 
Kalliopinnan topografi a suunnittelualueella on hyvin vaihtelevaa. Kallion pinta nou-
see Patterimäen kohdalla sekä Haagan, Veräjänmäen, Malmin, Herttoniemen ja Myl-
lypuron alueilla aivan maanpintaan (avokalliomuodostelmia tai kalliopinta alle met-
rin syvyydessä maanpinnasta). Pehmeikköalueilla kallionpinta on syvimmillään noin 
25 metriä maanpinnan tasosta. Ratalinja kulkee pehmeiköillä Pirkkolan, Maunulan, 
Oulunkylän, Viikin, Latokartanon sekä Roihupellon alueilla. Syvimmät savikerrokset 
ovat Viikin alueella enimmillään noin16 metriä.

2.9  Suunnitteluperusteet

Raide-Jokeri on kaksiraiteinen pikaraitiolinja, jota tullaan liikennöimään korkea-
luokkaisella kalustolla. Se kulkee pääosin omalla ajouralla. Paikoitellen rata kulkee 
myös vähäliikenteisillä kaduilla ajoneuvoliikenteen seassa. Radan ja pysäkkien suun-
nittelussa on paikoin varauduttu bussiliikenteen ja Raide-Jokerin yhteiskäyttöön.

Pikaraitiokaluston suurin nopeus on 70 - 80 km/t. Jokeri-radan mitoitusnopeudeksi 
on valittu 70 km/t. Todellinen ajonopeus määräytyy kullakin rataosuudella ajouran 
laadun, ratageometrian ja rataympäristön perusteella. Ajoneuvoliikenteen seassa 
kulkeva raitiovaunu ei saa ylittää muulle liikenteelle sallittua nopeutta. Rata risteää 
tavanomaiset kadut yleensä samassa tasossa. Raitiovaunun esteetön kulku varmiste-
taan risteyksissä liikennevaloilla. Kevyt liikenne voi ylittää radan tasossa. Suunnitte-
lussa on pyritty välttämään siltojen ja tunneleiden rakentamista.

Raide-Jokerin pysäkit on sijoitettu nykyisen ja tulevan maakäytön suhteen keskeisil-
le paikoille. Pysäkeiltä on hyvät ja esteettömät kevyen liikenteen yhteydet ja vaihto-
yhteydet bussipysäkeille ja asemille. Pysäkkien yhteyteen on varattu polkupyöräpy-
säköinnille tarvittavia paikkoja.

Tarkemmat suunnitteluperusteet on esitetty liitteessä 5.

2.10 Suunnitelmien esittely ja vuoropuhelu

Raide-Jokerin suunnittelusta pidettiin asukastilaisuudet Espoossa ja Helsingissä 
lokakuussa 2008 sekä helmikuussa 2009. Asukastilaisuuksiin osallistui kuhunkin 
40–70 asukasta, joilta saatiin palautetta ja kehittämisideoita. Asukkailla on myös 
ollut mahdollisuus antaa palautetta hankkeen internet -sivujen kautta. Sen kautta 
palautetta onkin saatu melko paljon. Palaute kaikkineen on ollut pääosin positii-
vista. Kriittinen palaute on kohdistunut lähinnä yksittäisiin suunnittelukohtei-
siin. Palaute on huomioitu suunnittelutyössä.
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3  ALUSTAVA YLEISSUUNNITELMA

3.1  Raideliikenne        
  
Raide-Jokerilla liikennöidään alkuvaiheessa 30 metrin pituisilla yhden vaunun ju-
nilla. Suunnittelussa on varauduttu kahden vaunun pituisiin juniin. Liikenteen al-
kaessa yhden vaunun pituiset junat tarjoavat riittävän kapasiteetin. Yhdessä pika-
raitiotievaunussa on noin 70 istumapaikkaa. Lisäksi seisomapaikkoja on 80–130. 
Siten yhden vaunun kapasiteetti on 150–200 matkustajaa. Vaunut ovat kahteen 
suuntaan ajettavia matalalattiavaunuja.

Pikaraitiotien raideleveys voi olla joko 1 000 mm tai 1 435 mm. Helsingin nykyisen 
raitiotieverkon raideleveys on 1 000 mm. Tyypillisen keskieurooppalaisen uuden 
pikaraitiotien raideleveys on puolestaan 1 435 mm. Raide-Jokerin alustavassa 
yleissuunnitelmassa ei ole otettu kantaa raideleveyteen, sillä suunnittelun ensisi-
jaisena tavoitteena on ollut riittävien tilavaraustarpeiden selvittäminen. Raidele-
veydestä päätetään hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä.

Esimerkki tyypillisestä pikaraitiotievaunusta on esitetty kuvassa 10. Kuvassa vau-
nun leveys on 2,65 metriä. Vaunun periaateratkaisut ovat kuitenkin samankaltaisia 
riippumatta vaunun leveydestä. Kuvan vaunun pituus on 30 metriä. Nykyaikais-
ten pikaraitioteiden moduulirakenne mahdollistaa tätä pidempien, 40–45 metrin 
pituisten vaunujen rakentamisen. Normaalisti 2/3 vaunun teleistä on vetäviä.

Pikaraitiovaunukaluston valintaan ja mitoitukseen vaikuttavat mm. matkustus-
kysyntä, kaluston ja radan soveltuvuus kaupunkiympäristöön, kaluston saatavuus 
sekä hankintahinta ja käyttökustannukset.

Raide-Jokerin vaunut hankitaan kahteen suuntaan ajettavina. Kahteen suuntaan 
ajettava vaunu ei tarvitse päätepysäkillä tilaa vievää päätelenkkiä. Raide-Jokerin 
päätelenkin rakentaminen aiheuttaisi sekä Itäkeskuksessa että Tapiolassa ongel-
mia. Poikkeustilanteissa vaunua voidaan vaivatta peruuttaa toisin kuin yhteen 
suuntaan ajettavaa vaunua. Poikkeustilanteiden kannalta Raide-Jokerilla onkin 
merkittävä ero Helsingin kantakaupungin nykyiseen raitiotiehen, sillä Raide-
Jokeri muodostuu yhdestä linjasta, kun taas kantakaupungin raitiotieverkko on 
erittäin tiheä ja poikkeustilanteissa linjat voidaan helposti kierrättää muuta reit-
tiä verkostossa. Pyörien kulutus on myös tasaisempaa kahteen suuntaan ajetta-
essa. Laituriratkaisut on periaatteessa mahdollista toteuttaa vapaammin, koska 
vaunussa on ovet molemmilla puolilla. Lisäksi uusi raitiotieyhteys on periaattees-
sa helpommin toteuttavissa vaiheittain, koska päätepysäkki voi olla katuverkossa. 
Pääsääntöisesti kaikkiin uusiin pikaraitiotiejärjestelmiin hankittava kalusto on 
kahteen suuntaan ajettavaa.

Raide-Jokerin vaunujen huippunopeus on 70 km/h. Lähtökohtaisesti huippuno-
peutta käytetään kaikilla osuuksilla, joilla liikenneympäristö sen mahdollistaa ja 
pysäkkiväli on riittävän pitkä nopeuden saavuttamiseksi. Kun pikaraitiotie risteää 
muun liikenteen kanssa, on raitiotien nopeutena käytetty samaa nopeutta kuin on 
risteävän kadun nopeusrajoitus. Rata on suunniteltu kuitenkin siten, että korkeam-
mat nopeudet ovat mahdollisia. Pysäkkien pysähdysaikana on käytetty 18–24 se-
kuntia. Matkustajamääriltään suurimmilla pysäkeillä pysähdysaikana on käytetty 
32 sekuntia. Siten Raide-Jokerin matka-aika on noin 60 minuuttia Itäkeskuksesta 
Tapiolaan. 

Kuva 9. Linjaus Helsingissä.

Kuva 8. Linjaus Espoossa.
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3.2  Ratalinja, pysäkit ja katujärjestelyt

Radan sijoittamisperiaatteet

Raide-Jokerin rata on sijoitettu ensisijaisesti omalle ajouralle, joko kadun keskelle 
tai sen viereen. Tällöin tilavaraus on 7 – 8 metriä, mikä sisältää tilan johdinpylväille 
ja muille tarvittaville varusteille, jotka liittyvät itse pikaraitiotiehen. 8 metrin ajou-
ralle on myös mahdollista sijoittaa esimerkiksi liikennevalopylväät ja katuvalaisimet. 
Sijoittamalla rata kadun keskelle saadaan eri liikennemuodot erotettua mahdollisim-
man tehokkaasti toisistaan; kadun keskellä raskain liikennemuoto ja kadun laidoilla 
kevyt liikenne.

Radan ollessa kadun keskellä, ei ajoneuvojen kääntymistä vasemmalle sallita, ellei 
kadulla ole riittävästi tilaa kääntymiskaistoille tai ellei risteystä ohjata kokonaisuu-
dessaan liikennevaloin.

Mikäli kadun sivussa on ollut riittävästi tilaa, on rata sijoitettu ajoradan viereen 
omalle ajouralleen. Radan sijoittaminen kadun viereen säästää jonkin verran kus-
tannuksia, kun koko katua ei tarvitse rakentaa uudelleen. Kaikissa kohdissa, missä 
rata sijoittuu kadun keskelle, joudutaan katu rakentamaan lähes kokonaan uudelleen, 
koska suunnitelmassa on pidetty katujen muulle liikenteelle varattu tila pääosin ny-
kyisellään.

Kunnallistekniikka ja liikenteen ohjaus

Radan alta tulee poistaa kaikki radan pituussuuntaiset johdot ja putket, jotta huol-
totöiden vuoksi ei jouduta katkaisemaan tai kohtuuttomasti häiritsemään raitiotie-
liikennettä. Myös radan perustusten vuoksi radan alla ei saa olla kunnallisteknisiä 
putkia ja johtoja. Johto- ja putkiristeämisten kohdalla voidaan jatkosuunnittelussa 
harkita putkikanaaleja, joilla huoltotoimet on helpompi suorittaa.

Radan pintamateriaaliksi esitetään ensisijaisesti nurmikiveä. Nurmikivellä luodaan 
ympäristöön mahdollisimman hyvin sopeutuva olemus. Nurmikivi on myös pelas-
tustoimen kannalta hyvä ratkaisu, sillä pelastusajoneuvot voivat hyödyntää pikarai-
tiotien ajouraa pelastustehtävissä. Tässä suunnitteluvaiheessa ei ole otettu kantaa 
radan aitaamistarpeeseen ja siksi aitaamisen periaatteet tulee jatkosuunnittelussa 
määrittää. 

Pikaraitiotien linjalle tulee rakentaa vaihteita noin 2 kilometrin välein, joilla mahdol-
listetaan vaunun puolenvaihto mahdollisten häiriö- ja kunnossapitotilanteiden aika-
na. Linjan molemmissa päissä on varattu tila kahdelle kääntöraiteelle, joilla mahdol-
listetaan rikkoutuneen kaluston tilapäinen säilytys.

Kaikki risteykset, jotka Raide-Jokeri ylittää, tulee varustaa huomiovaloin tai risteys-
valoin. Pääosa kevyen liikenteen ylityskohdista voidaan pitää valo-ohjaamattomina.

Kuva 10. Eurooppalaisen 30 metriä pitkän standardivaunun layout ja sivukuva.

Kuva 11. Pysäkkien palveluvyöhykkeet 400 m ja 800 m säteellä.
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Radan linjaus

Suunnitelmat on tehty kaupunkien omissa koordinaatistoissa ja omille paalulu-
vuille. Paalutus muuttuu kaupunkien rajalla.

Tapiolan keskus (PL 0–450)
Raide-Jokerin päätepysäkki Tapiolassa sijoittuu Merituulentielle suunnitellun 
maanalaisen bussiterminaalin yhteyteen (noin tasolle + 1 m). Terminaalista on 
sujuvat liukuporras- ja hissiyhteydet metroon ja liikekeskustiloihin. Sekä Raide-
Jokerin että bussien tulolaiturit ovat kadun eteläpuolella ja lähtölaiturit kadun 
pohjoispuolella. Busseille on aiempien suunnitelmien mukaisesti viisi lähtö-
laituria. Läpiajaville busseille on varattu kahden bussin pysäkit. Raide-Jokerin 
päätepysäkin ja bussien tulolaiturien yhteiskäyttöä tulee selvittää terminaalin 
jatkosuunnittelussa. Kulttuuriraitin alle on suunniteltu lämmintä odotustilaa 
Raide-Jokerin lähtöpysäkin laiturille. Kääntöraiteet sijoittuvat terminaalialueen 
itäpuolelle, nykyiselle katualueelle. Kääntöraiteilla on tilaa kahdelle 60 m pitkälle 
raitiovaunuparille. Kahden kääntöraiteen etuna on mahdollisissa häiriötilanteissa 
liikenteen toimintavarmuuden takaaminen. Jatkosuunnittelussa voidaan toinen 
kääntöraiteista poistaa, mikäli liikenteen toimintavarmuus voidaan taata. 

Pohjantie (PL 450–1470)
Raide-Jokerille on suunniteltu omat ajokaistat keskelle katua. Muun liikenteen 
kaistamäärät säilyvät pääosin nykyisellään. Merituulentien ja Ahertajantien väli-
selle osuudelle on suunniteltu bussikaistat. Ahertajantien ja Kalevalantien välillä 
bussit on sijoitettu pikaraitiotielle, jonka vuoksi Pohjantien pohjoispään bussipy-
säkit on poistettu. Korvaavat pysäkit on sijoitettu Kalevalantielle. Ahertajantien 
kiertoliittymää suurennetaan entisellä paikalla. Nykyinen katualue riittää lähes 
koko katuosuudella. Aarnivalkeantien ja Kalevalantien välillä katualueen koko ny-
kyinen leveys 29 metriä tarvitaan katutilaksi. Kauppamiehentien pohjoispuolella 
oleva LPA-alue joudutaan kaavoittamaan katualueeksi. Pohjantien ja Kalevalantien 
risteys-alueella puistoaluetta joudutaan ottamaan katualueeksi noin 1200 m².

Ajorampit Tapiolan pysäköintiluolastoon on suunniteltu Ahertajantien pohjois-
puolelta. Lisääntyvä autoliikenne ramppien ja Kalevalantien välisellä katuosuu-
della saattaa tulla tulevaisuudessa ongelmaksi. Lisäkaistojen toteutus vaatisi ka-
tualueen levitystä tai viherkaistojen poistamista. Raitiotiekaistojen käyttäminen 
bussiväylänä ei ole perusteltua pysäkkijärjestelyjen ja kiertoliittymän takia. 

Pohjantien nykyiset istutukset etenkin kadun länsireunalla joudutaan poista-
maan ja korvaamaan uusilla. Istutuksille on varattu uusi tila Pohjantielle lähes 
koko kadun matkalla. Eniten poistettavia puita on Ahertajantien ja Kalevalantien 
välillä. Suunnitelmassa on esitetty alustavasti noin 30 uutta puuta kyseiselle ka-
tuosuudelle. Puiden osalta jatkossa tehtävässä tarkemmassa suunnittelussa pui-
den sijaintiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Pysäkki sijoittuu Ahertajantien 
eteläpuolelle.

Louhentie (PL 1470–2340)
Louhentien osuudella Kalevalantieltä Valkjärventielle Raide-Jokeri käyttää samaa 
katutilaa muun liikenteen kanssa. Louhentien bussipysäkit on sijoitettu pikarai-
tiotiepysäkkien välittömään läheisyyteen, mutta syvennyksiin. Kalevalantien ja 
Sepontien välisellä katuosalla tarvitaan pienehköjä pysäköintialueiden sisäänajo-
jen muutoksia. 

Erillisen ajouran toteutus pikaraitiotielle vaatisi päällystetyn katualueen levittä-
mistä 7 - 8 metrillä. Sepontien pohjoispuolella erillisen ajouran varaaminen radal-
le vaatisi huomattavia asemakaavamuutoksia ja jopa rakennusten purkuja Lou-
hentien pohjoispäässä.

Pysäkit sijoittuvat Pohjantorin kohdalle ja Takojantien pohjoispuolelle.

Kuva 12. Pohjantie nyt ja tulevaisuudessa.

Pysäkit ja kevyt liikenne

Raide-Jokerin linjalle on suunniteltu 32 pysäkkiä. Lisäksi linjalla on kaksi pysäk-
kivarausta; Pyhäristi ja Vermo. Kaikilla linjan pysäkeillä on sivulaiturit. Sivulaitu-
rit mahdollistavat jatkossa joustavan pysäkkien sijoittamisen linjalle. Pysäkkien 
keskimääräinen väli on noin 800 metriä ja ne on pyritty sijoittamaan mahdolli-
simman keskeisesti asuin- ja työpaikka-alueille.

Raide-Jokerin vaikutukset kevyen liikenteen reitteihin jäävät vähäisiksi. Tilan 
riittäessä on pikaraitiotien välittömään läheisyyteen pyritty lisäämään kevyen lii-
kenteen väyliä. Pysäkkialueilla kevyen liikenteen reitteihin joudutaan tekemään 
vähäisiä muutoksia. 

Suunnitelmat on tehty kaupunkien omissa koordinaatistoissa ja omille paalulu-
vuille. Paalutus muuttuu kaupunkien rajalla.

Kuva 13. Raide-Jokeri Louhentiellä.
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Kuva 14. Rata omalla ajouralla kadun keskellä.

Kuva 15. Rata omalla ajouralla katualueen laidalla.

Kuva 16. Rata kadulla muun liikenteen seasssa.

Louhentie – Suotorpantie (PL 2340–3080)
Louhentien ja Suotorpantien välillä Raide-Jokerille on tutkittu kahta linjausvaihto-
ehtoa, yleiskaavan ratalinjausta ja Kivennavantietä osittain käyttävää linjausvaihto-
ehtoa.

Yleiskaavan mukaisessa linjausvaihtoehdossa joudutaan lunastamaan omakotitalo 
Kivennavantien ja Louhentien risteyksessä. Ratalinja kulkee muulla osuudella viher-
alueella (ns. Pyhänristin alueella). Yleiskaavassa ratalinjan ympäristö on metsäosuu-
den eteläosassa varattu viheralueeksi ja pohjoisosassa radan länsipuolella yleisille 
palveluille ja itäpuolella asumiseen.

Kivennavantien linjausvaihtoehdossa Kivennavantien osuudella rata käyttää samaa 
katutilaa muun liikenteen kanssa. Sen jälkeen rata siirtyy viheralueelle ja yhtyy yleis-
kaavan ratalinjaan.

Yleiskaavan linjausvaihtoehto
+   Linjausvaihtoehto lyhentää matka-aikaa noin 15 s vaihtoehdon paremmasta rata-

geometriasta ja omasta ajourasta johtuen
+ Ratalinja ei halkaise yleiskaavassa esitettyä PY –aluetta (julkisten palveluiden ja
    hallinnon alue)
-   Ratalinjan eteläosassa joudutaan lunastamaan omakotitalo Kivennavantien ja Lou-

hentien risteyksessä
-   Ratalinja kulkee noin 300 metrin pituudelta yleiskaavassa viheralueeksi osoitetul-

la alueella. Alueen pohjoisosa on noin 400 metrin matkalla merkitty yleiskaavassa 
muutettavaksi julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi (PY) sekä asuntoalueeksi 
(A2). Tämä alue on nykyisessä asemakaavassa viheraluetta. Raitiovaunun suunni-
teltu maksiminopeus puistoalueella on 60 km/h. Raideuran aitaamistarvetta vi-
heralueella tulee jatkossa selvittää. Kevyen liikenteen väylille tehdään ylityskohtia 
sopivin välein.
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Kivennavantien linjausvaihtoehto
+ Radan takia ei jouduta lunastamaan asuinrakennusta
+ Ratalinja ei halkaise yleiskaavassa viheralueeksi esitettyä aluetta
- Pikaraitiotien liikenne voi aiheuttaa häiriötä Kivennavantien varren asukkaille
-   Kivennavantien linjauksen matkalla on 11 tonttiliittymää ja yksi katuliittymä, 

joista aiheutuu häiriöriski pikaraitiotien liikennöinnille
-Ratalinja kulkee yleiskaavassa esitetyllä PY –alueella (julkisten palveluiden ja hal-
linnon alue)
- Matka-ajan pidennys lisää vaihtoehdon aikakustannuksia noin 0,16 milj. euroa 
/ vuosi.
Rakennuskustannuksissa ei ole merkittävää eroa.

Jatkosuunnitteluun esitetään valittavaksi yleiskaavan mukainen linjausvaihtoeh-
to.

Laajalahden alue (PL 3080–4775)
Suotorpantien eteläpuolella on pysäkkivaraus. Suotorpantien ja Turvesuontien 
välillä raitiotielinja noudattaa yleiskaavan linjausta. Suotorpantien eteläpuolella 
on pysäkkivaraus ja Turvesuontien eteläpuolelle on suunniteltu pysäkkipari.

Laajalahdessa Turvesuontien ja Turunväylän välillä Raide-Jokerille on kaksi lin-
jausvaihtoehtoa Yleiskaavan tunnelilinjaus ja Turvesuontie – Kirvuntie - Kurkijo-
entie pintavaihtoehto.

Tunnelilinjaus alittaa Laajalahden pohjoisosan noin 700 metriä pitkässä tun-
nelissa. Tunneli tehdään turvallisuussyistä kaksoistunnelina, jossa molem-
mille raiteille on oma tunneli. Tunnelit yhdistetään toisiinsa noin 200 metrin 
välein savusuluilla varustetuilla yhdyskäytävillä. Tunnelin molemmissa päissä 
on pysäkit, eteläpään pysäkki on Turvesuontien eteläpuolella ja pohjoispään 
pysäkki Kirvuntien itäpuolella.

Pintavaihtoehdossa on Turvesuontiellä oma ajoura katualueen etelälaidalla. 
Kirvuntien ja Kurkijoentien osuuksilla rata käyttää samaa katutilaa muun 
liikenteen kanssa. Pysäkit ovat Turvesuontiellä ja Laajalahden keskustassa 
Kirvuntiellä. Turvesuontie ylitetään molemmissa vaihtoehdoissa katutasossa.

Tunnelivaihtoehto
+ Tunneliosuudella voidaan käyttää suurta ajonopeutta. Ajoaika on noin 1 
min. 12 s lyhyempi kuin pintavaihtoehdossa. Säästö aika- ja käyttökustannuk-
sissa on yhteensä noin 0,54 milj. euroa / vuosi pintavaihtoehtoon verrattuna. 
Säästöt kertyvät lähes kokonaan aikakustannussäästöistä.
+   Häiriöt ympäristölle jäävät tunneliosuudella pois
-   Pohjoisen suuaukon ulkopuolella radan pysäkki tulee päiväkodin nykyiselle 

leikkipuistoalueelle. Pihatoimintoja pitää siirtää muualle.
-   Laajalahden keskusta jää yli 200 metrin etäisyydelle lähimmästä pysäkistä.
-   Tunnelivaihtoehdon rakennuskustannukset ovat alustavasti noin 8,7 milj. 

euroa. 

Kuva 17. Pyhäristin tutkitut linjausvaihtoehdot. Kuva 18. Tutkitut vaihtoehdot Pohjois-Laajalahdessa.

Pintavaihtoehto
+   Pysäkki tulee alueen keskustaan, palvelee hyvin nykyistä asutusta
+   Pintavaihtoehto on rakennuskustannuksiltaan huomattavasti tunnelivaihtoehtoa 

edullisempi. Rakennuskustannuksiksi on arvioitu alustavasti 2,4 milj. euroa. 
-   Liikennöinti katuverkossa alentaa matkanopeutta. Pidempi ajoaika lisää aika- ja 

käyttökustannuksia. Mahdolliset häiriötilanteet voivat myös hidastaa liikennettä.
-   Pikaraitioliikenne voidaan kokea häiritsevänä katuverkossa.
-   Kirvuntien ja Turvesuontien risteysalue vaatii uudelleenjärjestelyä ja merkittäviä 

tasausmuutoksia.

Yhteiskuntataloudellisilla laskentaperiaatteilla tunnelivaihtoehto tulee 30 vuoden 
laskenta-aikana noin 3 milj. euroa pintavaihtoehtoa edullisemmaksi. Laskennalli-
nen edullisuus riippuu voimakkaasti Raide-Jokerille tulevista matkustajamääristä. 
Ajoajan vaikutusta vaihtoehtojen matkustajamääriin ei ole huomioitu.

Jatkosuunnitteluun esitetään valittavaksi yleiskaavan mukainen tunnelivaihtoeh-
to.
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Leppävaaran Säterin alue (PL 4775–5600)
Turunväylä ylitetään pitkällä sillalla. Pysäkki sijoittuu heti Impilahdentien pohjois-
puolelle. Pysäkiltä on hyvät yhteydet sekä Linnoitustien varren toimistokortteleihin 
että Säterinmetsän asuinalueelle. Vaihtoyhteys Turunväylän bussipysäkeille on sel-
keä mutta kävelymatkat ovat melko pitkiä. Jatkosuunnittelussa tutkitaan mahdolli-
suudet parantaa Raide-Jokerin ja Turunväylän bussien vaihtoyhteyksiä.

Säterinmetsän ja Leppävaaran välisen viheralueen rata alittaa noin 70 m pitkässä 
päältä maisemoitavassa betonitunnelissa. Tunnelin pohjoispuolella Säterinkujan 
eteläpuolella on Leppävaaran eteläistä osaa palveleva pysäkki. Pysäkki on nykyisen 
maanpinnan tasossa. Säterinkatu ylitetään noin 120 m pitkällä sillalla. 

Suunnittelutyön aikana on alustavasti tutkittu myös linjausvaihtoehtoa, joka kulkisi 
Linnoitustien kautta. Tämä vaihtoehto on kuitenkin matkanopeudeltaan hitaampi ja 
häiriöherkempi, koska pikaraitiotie jouduttaisiin sijoittamaan suuremmalta osaltaan 
yleisen liikenteen kanssa samalle ajouralle. Lisäksi Linnoitustien linjauksella pikarai-
tiotien linjaukselle tulisi kolme noin 90 asteen mutkaa, joita asemakaavoihin merki-
tyssä linjauksessa ei ole.

Säterinkatu-Leppävaaran asema (PL 5600–6800)
Leppävaaran alueella pikaraitiotiehen on alueen asemakaavoissa varauduttu. Pi-
karaitiotielinja kulkee ajoradalla muun liikenteen seassa reittiä Huvilinnanaukio – 
Huvilinnanmäki – Rummunlyöjänkatu. Pysäkki sijoittuu Rummunlyöjänkadulle. 
 
Leppävaaran asemalla Raide-Jokerin pysäkit on suunniteltu bussiterminaalin itä-
osaan nykyisen taksiaseman kohdalle. Pysäkeiltä on sujuvat vaihtoyhteydet junaan 
ja busseihin sekä liikekeskustiloihin.

Raide-Jokerin raideura sijoittuu terminaalialueen länsiosassa bussiterminaalin 
pohjoisreunalle. Bussien lähtölaiturit ja odotuspaikat on järjestelty uudelleen. Läh-
tölaiturien määrä on säilytetty entisellään (11 kpl). Bussien odotuspaikat vähene-
vät nykyisestä 16 paikasta 9 paikkaan. Tulolaiturin paikkamäärät ovat entisellään. 
Taksipaikkojen ja pyöräpaikkojen määrät voidaan säilyttää entisellään. Nykyiset 
henkilöautojen saattopysäköintipaikat joudutaan siirtämään. 

Jatkosuunnittelussa Leppävaaran terminaalialue tulee ottaa erityistarkastelukoh-
teeksi kaikkien liikennemuotojen toimintaedellytysten turvaamiseksi.

Kuva 19. Säterin silta nyt ja tulevaisuudessa.
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Perkkaantie (PL 6800–8000)
Leppävaaran asemalta Raide-Jokerin linjaus jatkuu Kehä I:n ali ja siitä edelleen 
Perkkaantien pohjoisreunaa kohti kaupunkien rajaa. Perkkaantielle on laadittu 
katusuunnitelmaa Raide-Jokerin suunnittelutyön aikana ja Raide-Jokerille on 
varattu tila kadun pohjoisreunalle. Perkkaantie tullaan rakentamaan 2+2 –kaistai-
seksi Hevosenkengän ja Vermontien välillä.

Ravitie (PL 8000–8759)
Raide-Jokerin linjaus kulkee Ravitien pohjoisreunalla, jossa pikaraitiotie sijoittuu 
osittain puistoalueelle. Rata on sijoitettu kadun pohjoispuolelle, jotta Perkkaan-
tien ja Ravitien liittymäjärjestelyt on voitu pitää nykyisenkaltaisina. Ravitien ja 
Perkkaantien risteyksen kaakkoiskulmassa olevaan maakaasutankkausasemaan 
tarvitaan lisäksi noin 25 metrin suojaetäisyys, joka saavutetaan ratalinjauksen si-
joittamisella kadun pohjoisreunalle. Ravitiellä on pysäkkivaraus Vermonrinteen 
liittymän läheisyydessä. Tulevaisuudessa Pitäjänmäen teollisuusalueen maan-
käyttö voi muuttua nykyisestä, joten on perusteltua varautua pysäkkiin. Pysäkki-
varauksesta johtuen Ravitien liikennejärjestelyihin on esitetty muutoksia, joissa 
mm. nykyinen kiertoliittymä poistetaan. Ravitien eteläreunaan on esitetty kevyen 
liikenteen väylä.

Patterimäki (PL 0–800)
Patterimäki alitetaan Helsingin yleiskaava 2002:n mukaisesti tunnelilla. Tunnelin 
suunnittelussa on otettu huomioon mäen alle suunnitteilla oleva HKR:n varikko. 
Pikaraitiotien tunnelin korkeusasemaa tulee jatkosuunnittelussa tarkentaa riip-
puen tunneleiden toteutusaikataulusta. Mahdollinen tunneleiden samanaikainen 
rakentaminen mahdollistaa pikaraitiotietunnelin tasauksen laskemisen, jolloin 
myös tunneleiden suuaukkojen betonirakenteita on mahdollista lyhentää. Tun-

nelin itäpäähän, Pitäjänmäentien varteen on yleiskaavassa esitetty rakentamista. 
Tunnelin suuaukko on mahdollista integroida rakennuksiin, jolloin itse tunneli 
jää melko huomaamattomaksi ympäristöön.

Suunnittelun aikana on tutkittu alustavasti myös linjausvaihtoehtoja lähempä-
nä Pitäjänmäen asemaa. Aseman kautta kulkevan linjauksen on todettu olevan 
matka-ajaltaan suoraa linjaa selvästi hitaampi. Patterimäen pohjoispuolelle on 
esitetty Helsingin yleiskaavassa uusi katuyhteys, Pitäjänmäenkaari. Se on otettu 
huomioon Raide-Jokerin linjauksessa.

Pitäjänmäentie (PL 800–2250)
Raide-Jokerin ratalinjaus on Pitäjänmäentien keskellä. Kadulle on esitetty nykyi-
sen katupoikkileikkauksen mukaiset kaistat. Katua joudutaan leventämään sen 
molemmilta puolilta yhteensä 6 – 8 metriä. Jatkosuunnittelussa voidaan tarkem-
min harkita, voidaanko vasemmalle kääntyvien kaistat poistaa Raide-Jokerin 
toteuttamisen jälkeen. Kaistojen poistolla mahdollistetaan pysäkkiparien sijoit-
taminen samalle kohtaa katua. Pitäjänmäentielle tulee kolme pysäkkiä; Pajamä-
entien, Takomotien ja Valimotien kohdalle.

Vihdintien ympyrä (PL 2250–2370)
Vihdintien kiertoliittymässä rata on esitetty rakennettavaksi tasossa liittymän 
läpi. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston tekemien liikennesimulointien pe-
rusteella tästä ei aiheudu merkittävää häiriötä muulle liikenteelle. 

Eliel Saarisen tie (PL 2370–4450)
Eliel Saarisen tien läntinen pysäkki Vihdintien tuntumassa on esitetty rakennetta-
vaksi välittömästi kiertoliittymän jälkeen. Kaavoitus tällä kohdalla on etenemässä 
niin, että Vihdintien rinnakkaiskadun linjausta tultaneen siirtämään itään päin. 
Tämä on otettu huomioon suunnittelussa. Eliel Saarisen tiellä rata on sijoitettu ka-
dun keskelle niillä osin kuin kadulla on yleistä liikennettä. Joukkoliikenteen osuu-
della (Isonnevankuja – Ilkantie) rata kulkee ajokaistoilla. Huopalahden aseman alla 
sijaitsevaa pysäkkilaituria joudutaan pidentämään nykyisestä noin 20 metrillä. Pi-
dennys tehdään aseman länsipäähän, jolloin betonitunnelia joudutaan purkamaan 
pidennyksen kohdalta ja rakentamaan se uudelleen leveämpänä.

Ilkantien liittymästä itään rata kulkee Eliel Saarisen tiellä kadun keskellä. Ilkantien 
pysäkki sijaitsee välittömästi Ilkantien ja Eliel Saarisen tien kiertoliittymän itäpuo-
lella. Katutila Ilkantien ja Nuijamiestentien välillä on verrattain kapea, mutta koh-
tuullisen kapealla kaistamitoituksella riittävä. 

Nuijamiestentien risteykseen suunnitellun kiertoliittymän kohdalla ratalinjaus siir-
tyy kadun eteläreunalle. Hämeenlinnanväylän alle on sijoitettu pysäkki ja sen lähei-
syyteen on esitetty tilavaraus hisseille, jotka palvelevat vaihtoja Hämeenlinnanväy-
län säteittäisiin joukkoliikennelinjoihin. Pysäkin kohdalla sillan alla nykyisin oleva 
maapenger poistetaan.

Kuva 20. Havainnekuva Leppävaarasta Huvilinnankadulta. Kuva 21. Havainnekuva Patterimäen tunnelin suuaukosta. Kuva 22. Eliel Saarisen tie tulevaisuudessa.
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Pirkkolantie ja Pirjontie (PL 4450–5950)
Pirkkolantiellä pikaraitiotien linjaus on kadun eteläreunalla omalla ajourallaan. Pirk-
kolantien eteläpuolelle, puistoalueelle on esitetty uusi kevyen liikenteen raitti. Pirk-
kolan pysäkki sijaitsee Metsäpurontien risteyksen länsipuolella.

Pirjontiellä oleva pysäkki sijoittuu nykyisen puistoalueen kohdalle lähelle Pakilan-
tien liittymää. Nykyisin Pakilantie 20–10 kohdalla oleva bussipysäkki on poistettu ja 
sijoitettu Pakilantie 36:n kohdalle. Pirjontien pikaraitiotiepysäkin kohdalle on sijoi-
tettu bussipysäkkipari.

Pirkkolantiellä ja Pirjontiellä joudutaan siirtämään maakaasuputkea noin 500 met-
rin matkalla kadun toiselle puolelle. Maakaasuputken korroosiosuojaukseen tulee 
jatkosuunnittelussa kiinnittää huomiota.

Kuva 23. Pirkkolantie nyt  ja tulevaisuudessa.
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Pakilantie (PL 5950–6850)
Raide-Jokerin suunnittelu on tehty Pakilantien osalta perustuen kaupunginval-
tuuston hyväksymään asemakaavaehdotukseen. Pakilantiellä pikaraitiotie on ka-
dun keskellä. Pakilantiellä muulle liikenteelle on varattu 1+1 –kaistainen ajorata. 
Suursuon ostoskeskuksen kohdalla katutila vireillä olevan asemakaavamuutok-
sen osalta on verrattain kapea, joten itäpuoleisen linja-auton pysäkin odotustila 
jää melko kapeaksi. Jatkosuunnittelussa rakennusten sijaintiin tulee kiinnittää 
erityistä huomiota, jotta kevyelle liikenteelle osoitettua tilaa voitaisiin lisätä ver-
rattuna asemakaavaehdotuksen tilavaraukseen.

Käskynhaltijantie (PL 6850–7800)
Tuusulanväylän ylittävän sillan kohdalla pysäkki on sijoitettu välittömästi sillan 
länsipäähän, jolla vältytään kokonaan uuden sillan rakentamiselta. Nykyistä sil-
taa on kuitenkin levennettävä kevyen liikenteen väylän osalta 2 - 3 metrillä. Sillan 
molempiin päihin on esitetty tilavaraus hisseille.

Sillan itäpään jälkeen pikaraitiotien linjaus siirtyy Käskynhaltijantien eteläreu-
nalle, jossa se kulkee aina Norrtäljentielle asti. Radan sijoittamisella kadun etelä-
puolelle vältytään koko kadun uudelleen rakentamiselta. Mestarintien kohdalla 
on pysäkki.

Norrtäljentie (PL 7800–8200)
Norrtäljentiellä rata kulkee muun liikenteen kanssa samalla ajouralla. Kadulta 
joudutaan poistamaan nykyiset ajoradan kavennukset ja hidasteet. Jatkosuun-
nittelussa voidaan tarkastella mahdollisuuksia katkaista katu läpiajolta ja sal-
lia pelkästään tonteille ajo. Näin vähennettäisiin muun liikenteen aiheuttamia 
häiriöitä pikaraitiotien liikennöinnille. Norrtäljentiellä on pysäkki kadun ete-
läpäässä, jossa se palvelee Oulunkylän keskustaa. Pysäkin kohdalla joudutaan 
muuttamaan kahden tontin liittymäjärjestelyjä.

Oulunkyläntie (PL 8200–8480)
Oulunkyläntiellä rata kulkee kadun keskellä omalla ajouralla. Pääradan alitus-
kohdassa vapaa tila sillan alla on melko kapea, mutta riittävä.

Maaherrantie (PL 8480–10750)
Maaherrantiellä rata kulkee ajoradalla muun liikenteen seassa. Jatkosuunnittelus-
sa voidaan tutkia voidaanko muu liikenne poistaa Maaherrantieltä. Yleisen liiken-
teen poistamisella luotaisiin varmuutta pikaraitiotien liikennöinnille. Maaherrantie 
palvelee nykyisin Veräjälaakson ja osittain Veräjämäen alueita, joihin on olemassa 
korvaava ajoneuvoyhteys Veräjämäentien/Jokiniementien kautta. Ratalinja kulkee 
kaarteessa nykyisen puistoalueen kautta, mikä edellyttää asemakaavan muutta-
mista. Maaherrantiellä on pysäkki Otto Brandtin tien sillalla, joka palvelee Veräjä-
laakson ja Veräjämäen asuinalueita. Pääradan alittavaa kevyen liikenteen alikulku-
tunnelia joudutaan pidentämään noin 10 metriä Maaherrantien katujärjestelyiden 
vuoksi.

Vantaajoen ylittävän sillan kohdalla on esitetty varaus uudelle sillalle nykyisen sil-
lan pohjoispuolelle. Rata voidaan kuitenkin tehdä yksiraiteisena nykyisen sillan 
kohdalla.

Pysäkki on sijoitettu Harjannetien kohdalle. Pysäkiltä on esitetty hissit Harjanne-
tielle.

Maaherrantien, Viikintien, ja osittain Viilarintien suunnittelussa perusolettamuk-
sena on ollut nykyisen huoltoraiteen poistaminen ja uuden rakentaminen yleiskaa-
van mukaisesti Vuosaaren metroasemalta Vuosaaren satamaan.

Kuva 25.  Raide-Jokeri Norrtäljentiellä.Kuva 24. Havainnekuva Maunulan keskustasta.
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Viikki (PL 10750–11900)
Lahdenväylän ylittävän sillan itäpuolelle on esitetty rakennettavaksi uusi silta. Ny-
kyinen silta on kapea ja mahdollistaisi vain yksiraiteisen osuuden. Silta on kuitenkin 
niin pitkä, että yksiraiteisesta osuudesta aiheutuisi kohtuutonta haittaa raideliiken-
teelle, joten on perusteltua rakentaa kokonaan uusi silta. Nykyinen silta jää koko-
naan kevyen liikenteen käyttöön. Viikinkaarella rata kulkee kadulla muun liikenteen 
seassa. Pysäkki sijaitsee Viikinkaaren pohjoispäässä yliopiston kirjaston edessä.

Viikintie (PL 11900–13500)
Raide-Jokerin linjaus kulkee samalla kohdalla nykyisen huoltoraiteen kanssa. Huol-
toraiteen penkereen tasausta on esitetty laskettavaksi nykyisestä: Penkerettä joudu-
taan leventämään nykyisestä noin 4 metrillä. Tasauksen laskulla vältetään kohtuut-
toman suurelta penkereeltä. Viikintien tasausta tulee jatkosuunnittelussa tarkentaa, 
kun paikalla suoritetaan maaperätutkimuksia ja varmistutaan penkereen kantavuu-
desta.

Latokartanon pysäkki on Tilanhoitajankaaren kohdalla.

Viikintien ja Viilarintien risteys on suunniteltu huomioiden katujen risteykseen 
suunniteltu kiertoliittymä. Myös mahdollinen liikennetunneli Kehä I:n ja Itäväylän 
välille on mahdollista toteuttaa esitetyn Raide-Jokerin linjauksen mukaisesti.

Viilarintie (PL 13500–15100)
Viilarintiellä rata kulkee kadun länsireunalla omalla ajourallaan hyödyntäen vanhan 
rautatien kulku-uraa. Pysäkit ovat Myllärintien ja Varikkotien kohdilla. Lisäksi Kaup-
pamyllyntien kohdalle on esitetty pysäkkivaraus. Roihupellon pysäkin rakentaminen 
vaatii Viilarintien ajoradan siirtämisen itään päin. Siirrettävän kadun kohdalla jou-
dutaan tekemään suuria johto- ja putkisiirtoja.

Varikkotie (PL 15100–16000)
Varikkotiellä rata kulkee kadun eteläreunalla omalla ajourallaan. Metrosiltojen koh-
dalla ajorata on siirretty sijansa siltapilareiden toiselle puolelle pohjoiseen. Läntinen 
metrosilta on erittäin matalalla, joten radan tasaus tällä kohtaa on myös matalalla ja 
vaatii siten hulevesien pumppaamista. Kyseisellä kohdalla on jo ennestään jouduttu 
vesiä pumppaamaan, joten nykyistä pumppaamoa voidaan edelleen hyödyntää.

Varikkotien ja Viilarintien risteyksen kaakkoiskulmassa rata on esitetty nykyisen 
tontin kohdalle. Nykyinen tontti joudutaan kaavoittamaan lähes kokonaisuudessaan 
katualueeksi. Helsingin yleiskaavassa on varauduttu rakentamaan uusi metroasema 
Roihupeltoon. Uuden metroaseman toteutuessa Raide-Jokerin linjausta tältä osin 
tulee tarkentaa. Roihupellon pysäkki on mahdollista tällöin siirtää metroaseman yh-
teyteen. 

Raide-Jokerin oma ajoura edellyttää Varikkotien siirtämistä pohjoiseen. Varikkotie 8 
kohdalla katualuetta joudutaan laajentamaan tontin puolelle noin 9 metrin matkalla. 
Asuinrakennuksiin asti katualuetta ei kuitenkaan jouduta leventämään. 

Varikkotien ylittävän läntisen metrosillan kohdalla joudutaan radan tasausta las-
kemaan nykyisestä kadun tasosta noin 1,5 metrillä, jotta varmistetaan riittävä 
alituskorkeus. Tämän vuoksi sillan kohdalle joudutaan rakentamaan pohjavesi-
kaukalo. 

Itäkeskus (PL 16000–16291)
Raaseporintieltä Marjaniementielle noustaan sillalla, jonka alta on mahdollista 
järjestää edelleen ajoyhteys pysäköintilaitokseen. Itäkeskuksen pysäkki on välit-
tömästi metron lippuhallin vieressä. Saapuvien bussien pysäkkejä joudutaan pois-
tamaan kaksi kappaletta Raide-Jokerin kääntöpaikan kohdalta. Lähtevien bussi-
en pysäkkejä poistuu kolme pikaraitiotien pysäkin kohdalta. Kokonaisuudessaan 
Itäkeskuksen bussipysäkkien määrä pysyy lähes nykyisellään Bussi-Jokerin lähtö-
paikkojen vapautuessa muiden linjojen käyttöön.

Kuva 26. Havainnekuva Viikistä.

Kuva 27. Havainnekuva Itäkeskuksesta.
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3.3  Sillat, tunnelit ja pohjarakenteet

Tunnelit

Laajalahden tunneli on suunniteltu rakennettavaksi kaksoistunnelina pelas-
tusviranomaisten ohjeiden mukaisesti. Vierekkäiset tunnelit toimivat toistensa 
pelastautumisreitteinä. Tunneleiden välille on suunniteltu yhdyskäytävät noin 
200 metrin välein. Pystykuiluja ei tarvita. Tunnelin pituus on noin 725 m, josta 
kalliotunneliosuus on noin 650 m ja päissä olevat betonitunneliosuudet yhteensä 
noin 75 m. Tunneliin tulee lämpöeristys. Tunneliosuudella ei ole tehty kattavia 
kalliotutkimuksia, joten tunnelin rakennettavuus pitää varmistaa lisätutkimuk-
silla jatkosuunnittelussa.

Patterimäen tunneli on suunniteltu yksiaukkoiseksi. Tunnelin lyhyen pituuden 
vuoksi tämän todettiin olevan hyväksyttävissä. Tunnelin pituus on noin 340 m, 
josta kalliotunneliosuus on noin 240 m ja päissä olevat betonitunneliosuudet yh-
teensä noin 100 m. Tunneliin tulee lämpöeristys. Tunneliosuudella ei ole tehty 
kattavia kalliotutkimuksia, joten tunnelin rakennettavuus pitää varmistaa lisätut-
kimuksilla jatkosuunnittelussa.

Sillat

Sillat on suunniteltu 8 metrin levyisinä, mikä on riittävä pikaraitiotien rakenteelle 
ja teknisille varusteille. Yksityiskohtaisessa suunnittelussa voidaan tarkastella ke-
vyen liikenteen yhteyksien rakentamista pikaraitiotiesiltojen yhteyteen.

Uusia siltoja rakennetaan:
• Turunväylän ylikulkusilta
• Säterinkadun ylikulkusilta
• Ratsukadun ylikulkusilta
• Kevyen liikenteen ylikäytäväsilta Patterimäen länsipuolelle
• Vantaanjoen ylikulkusilta (varaus)
• Lahdenväylän ylikulkusilta
• Raaseporintien silta Marjaniementielle.

Lisäksi Tuusulanväylän ylittävää siltaa levitetään 3 metriä.

Pohjanvahvistukset

Radalle ei voida sallia merkittävää painumista. Painuminen estetään pehmeikkö-
alueilla kalkki- tai sementtipilaristabiloinnilla. Radan rakennekerrokset on suun-
niteltu routimattomiksi. Rata on yleensä nykyisessä katutasossa tai lähellä maan-
pintaa, joten paalulaattaperustuksia ei ilmeisesti tarvita kuin erittäin suppeilla 
alueilla. Roihupellon itäpuolelle tulee lyhyt ja melko matala betonikaukalo-osuus.

SALAOJAPUTKI

PAINEPUTKI TAI

va
pa

a 
ku

lk
ut

ila

PALOVESIJOHTO

SALAOJAKAIVO

KAAPELIKOURU

KUIVATUSVIEMÄRI

5%

RAIDESEPELI

TÄRINÄERISTE

KALLIOMURSKE

5.45

5.50

1.50

4.00

2.00

0.
20

1.
20

0.
20

2.
65

0.
20

0.
60

> 6.00

KAAPELIKOURU

JOKERI JOKERI

SALAOJAPUTKI

PAINEPUTKI TAI

va
pa

a 
ku

lk
ut

ila

PALOVESIJOHTO

SALAOJAKAIVO

KUIVATUSVIEMÄRI

5%

RAIDESEPELI

TÄRINÄERISTE

KALLIOMURSKE

5.50

1.50

4.00

2.00

0.
20

1.
20

2.
65

KAAPELIKOURU

va
pa

a 
ku

lk
ut

ila

5%

0.
20

1.
20

2.
65

0.
630.

10

0.
10

JOKERI JOKERI

Kuva 29. Laajalahden tunnelin alustava tyyppipoikkileikkaus. Kuva 30. Patterimäen tunnelin alustava
 tyyppipoikkileikkaus.

Kuva 28. Raide-Jokeri Vantaanjoen sillalla.
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3.4  Pysäkkityypit

Lähtökohdat

Tässä työssä on ideoitu pysäkkityyppejä ja niiden varustelua yleisellä tasolla. 

Raide-Jokerin pysäkkityyppien suunnittelun lähtökohtana ovat erityisesti matkus-
tajien tarpeet, liikenneturvallisuus sekä pysäkkien ilmeen sopivuus koko linjan il-
meeseen (raitiovaunut, johdatinkannakkeet, pylväät, valaisimet, muut kadunkalus-
teet linjalla).

Matkustajille pysäkin turvallisuuden, toimivuuden ja viihtyisyyden kannalta tärkeitä 
tekijöitä ovat riittävän väljä odotustilan ja kulkuyhteyksien mitoitus, riittävä valais-
tus, tarkoituksenmukaiset kalusteet ja esteettömät yhteydet. Hyvällä pysäkkisuun-
nittelulla parannetaan pikaraitiotieliikenteen olosuhteita ja houkuttelevuutta.

Pysäkkien mitoitus

Raide-Jokerin linjalle on suunniteltu 32 pysäkkiä. Pysäkki on mitoitettu kaksiosai-
selle kalustolle, mikä tarkoittaa 60 metrin mittaista pysäkkialuetta. Tämän lisäksi 
pysäkin molempiin päihin lasketaan esteettömyyden vaatimat luiskat, pituudeltaan 
arviolta 5 metriä /luiska sekä suojatiet luiskien jälkeen, arvioitu tilavaraus 5 metriä. 
Täten pysäkkialueen yhteispituus on noin 80 metriä. Pysäkkialueen leveys on keski-
määrin 4 metriä. Pysäkkialue on korotettu kiskojen tasosta 30 - 35 cm.

Pysäkkityypit

Alustavassa yleissuunnitelmavaiheessa on suunniteltu luonnokset kahdesta eri py-
säkkityypistä. Pysäkkityyppi A on perusvarusteinen, joita suurin osa raidelinjan py-
säkeistä on. Peruspysäkkiä laadukkaampi pysäkkityyppi B voi sisältää lisäksi enem-
mänkin lisävarusteita, esimerkiksi julkisen wc:n, lipunmyyntiautomaatin tai kioskin. 
Laadukkaampaa pysäkkityyppiä voidaan käyttää vaihtopysäkeillä ja keskeisimmillä, 
matkustajamääriltään suurimmilla pysäkeillä sekä terminaaleissa.

Raide-Jokerin pysäkit ovat sivulaitureita, jotka sijoittuvat enimmäkseen vastakkain 
eri puolille linjaa. Suurimpien terminaalien (Tapiola, Leppävaara, Itäkeskus) pysäkit 
ovat erikoisrakenteisia ja liittyvät kiinteämmin ympäristön arkkitehtuuriin ja raken-
teisiin.

Pysäkkien elementit ja laatutaso

Pysäkkivarustus määräytyy ensisijaisesti pysäkiltä nousevien matkustajamäärien pe-
rusteella. Parempaa varustetasoa voidaan harkinnan mukaan tarjota, kun pysäkkiä 
käyttävät tietyt matkustajaryhmät kuten vanhukset tai koululaiset, sääolosuhteet 

Kuva 31. Perusvarusteinen pysäkkityyppi A perusmittoineen ja -materiaaleineen.

Kuva 32. Laadukkaampi pysäkkityyppi B voi sisältää enemmän varusteita.
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ovat huonot (esim. tuulinen ja aukea paikka), poistuvien matkustajien määrä on 
suuri tai kun kyseessä on vaihtopysäkki tai terminaali. Varusteiden sijoittelussa 
otetaan huomioon vapaan tilan vaatimukset.

Raitiotiepysäkkiin kuuluvat myös ne alueet ja kiinteät rakenteet, joita raitiovau-
numatkustajat käyttävät pysäkille tullessaan, raitiovaunua odottaessaan
sekä raitiovaunuun noustessaan ja poistuessaan. 
Pysäkin peruselementtejä ovat:
- pysäkkipinta ja muu ympäristö, kevyen liikenteen yhteydet
- pysäkkikatos/-katokset
- istuimet
- valaistus
- informaatio ja opastus
- mainospaikat, mahdollinen paikka taiteelle
- roska-astiat.

Laadukkaan pysäkin varusteita voivat olla:
- pyöräpysäköinti aina kun mahdollista
- lisäsää-/tuulisuojaus tai lämmitys
- lipunlataus- ja myyntiautomaatti 
- wc:t
- kioskit tai myyntiautomaatit vilkkaimmilla pysäkeillä ja terminaaleissa
-  liityntäyhteyttä merkitsevät elementit (esim. katos, kaide, valaistus, opastus).

Esteettömyys

Pysäkkien suunnittelussa huomioidaan esteettömyys. Pysäkkialueelle vievän luis-
kan enimmäiskaltevuus on 5 %. Reunatuella korotetun osuuden pituus on pysäkin 
koko odotustilan mittainen. Korotetun pysäkkialueen reunan havaittavuutta ja 
täten turvallisuutta parannetaan päällysteen väri- ja materiaalikontrasteilla. Nä-

kövammaisia varten alue varustetaan opastavilla koholaatoilla. Laiturikorokkeen 
reuna merkitään varoittavalla kontrastiraidalla. Pysäkkikatoksen istuimiin pitäisi 
tarpeen mukaan olla lisättävissä käsinojat. Pysäkki-informaation suunnittelussa 
huomioidaan esteettömyys, mm. kontrasteissa, väreissä, tekstin koossa ym. Kuu-
lutukset lisäävät pysäkki-informaation esteettömyyttä. Katoksen läpinäkyvät sei-
nät on varustettu riittävän näkyvillä huomioradoilla/-kuvioilla. Pysäkkikalusteet 
ovat näkövammaiselle helposti erottuvia eivätkä ne aiheuta törmäysvaaraa eikä 
niissä ei ole teräviä kulmia. Pysäkkialueen pinnassa ei ole kynnyksiä tai tasoeroja. 
Korotettu pysäkkialue ja matalalattiainen kalusto helpottavat raitiovaunuun nou-
semista ja sieltä poistumista. Lisäksi tarkemmassa suunnittelussa noudatetaan 
Paikallisliikenneliiton Infrakorttien sekä SuRaKu-estettömyyskorttien ohjeistus-
ta.

Pysäkkivarusteiden ja ympäristörakenteiden laatutaso

Raide-Jokeri on uuden liikennevälineen pilotti Helsingin seudulla, joten linjaym-
päristön ja pysäkkien suunnittelussa tulee pyrkiä tavallista pysäkkiympäristöä 
korkeampaan laatutasoon. Pysäkkialueen ja sen varusteiden suunnittelussa on 
huomioitava seuraavat laatutasoon vaikuttavat seikat:
-  Katos ja muut varusteet kestävät ilkivaltaa sekä ilmaston ja kunnossapidon ai-

heuttamat rasitukset.
-  Katoksen ja varusteiden materiaalit ovat helposti puhdistettavissa töhryistä ja 

rikkoutuneet osat helposti vaihdettavissa.
- Katos on perustettu huolellisesti, mieluiten betonilaatalle. 
-  Katoksen ja muiden varusteiden sijainti ja muotoilu eivät vaikeuta tarpeetto-

masti pysäkin talvikunnossapitoa.
- Pysäkin pintamateriaalin tulee olla kova, tasainen ja luistamaton.
- Katos on ulkonäkönsä puolesta ympäristöönsä ja linjan ilmeeseen sopiva.
- Katos on muotoiltu siten, että sade- ja sulamisvedet eivät putoa katolta katoksen
  eteen.

Pysäkkien ja linjan visuaalinen konsepti

Konseptin perusajatuksena on toisaalta modulaarisuus ja joustavuus, toisaalta 
selkeiden ”pysäkkiaukioiden” muodostuminen. Modulaarisuus tarkoittaa saman-
henkisten tuoteperheen osien joustavaa käyttöä pysäkeillä ja linjalla. Peruspysäk-
kivarustukseen voidaan tilannekohtaisesti lisätä esim. enemmän katoksia, pyörä-
katoksia tai kioski. Selkeiden ”pysäkkiaukioiden” muodostumista tuetaan muusta 
ympäristöstä erottuvin materiaalein ja rajauksin, istutuksin, valaistuksella sekä 
mahdollisesti pysäkkiä merkkaavan infototeemin avulla. Myös pysäkkialueen ul-
kopuolisten kadunkalusteiden ja pysäkkeihin liittyvien kaupunkiaukioiden toteu-
tusmahdollisuuksia tutkitaan. Erilaisten pysäkkien identiteettiä ja paikan henkeä 
voidaan korostaa myös julkisen taiteen avulla. 

Tässä suunnitteluvaiheessa Raide-Jokerin ilmeestä ja varusteista esitetään alustavia 
tyyli- ja materiaali-ideoita ja suunnittelun tavoitteita. Varusteiden tyylin, materiaa-
lien ja rakenteiden yksityiskohdat määritellään tarkemmin seuraavissa suunnitte-
luvaiheissa. Alustavien suunnitelmien lähtökohtina on käytetty esimerkkejä ja ko-
kemuksia Suomesta ja muualta maailmalta sekä uuteen linjaan kohdistuvia erilaisia 
tarpeita. Raide-Jokerin tuoteperheen alustavan ilmeen pohjana on käytetty saksa-
laisen Wall-suunnittelutoimiston Landmark-sarjan tuotemalleja (www.wall.de).

Kuva 33. Ideakuvia Raide-Jokerin uusien pysäkkikalusteiden ilmeestä.
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Pysäkkikatos ja muut varusteet

Tässä suunnitteluvaiheessa Raide-Jokerilinjaan liittyvistä varusteista esitetään alus-
tavia tyyli- ja materiaali-ideoita. Varusteet yksityiskohtineen ja rakenteineen suunni-
tellaan tarkemmin myöhemmissä suunnitteluvaiheissa. Kaikki kalusteet ja varusteet 
suunnitellaan pysäkkikatosten kanssa yhteensopiviksi materiaaleiltaan ja muotokie-
leltään. 

Katos
Katoksen tärkein funktio on tarjota odottaville matkustajille suoja sateelta, tuulelta 
ja kylmältä. Ilmeeltään sen tulee olla yhteensopiva Jokeri-linjan muiden varusteiden 
kanssa (mm. raitiovaunu) ja lisäksi sen tulee sopia erilaisiin ympäristöihin. Katok-
sen tulee myös olla kestävä, koska se on alttiina liikenteen ja ilmaston kulutukselle 
sekä kunnossapidolle ja ilkivallalle. Myös pysäkin näkyvyydestä sekä katoksen infor-
maation luettavuudesta pimeällä tulee huolehtia riittävän valaistuksen avulla. Uusi 
katosmalli on mitoitettu nykyistä Jokeri-katosta väljemmäksi, mitoiltaan noin 2 x 
5 metriä. Pysäkkikatos on ilmeeltään nykyaikainen pyöristettyine kulmineen ja te-
räs- lasirakenteineen. Läpinäkyvä katosmalli lisää näkyvyyttä ja näin myös turvalli-
suutta. Katoksen runkona on alustavasti sinkitty ja maalattu teräsrunko. Seinät on 
tehty karkaistusta ja laminoidusta lasista. Lasiseinien huomiokuvioinnissa voidaan 
käyttää kunkin pysäkin paikallisia teemoja tai vaihtuvia taideaiheita. Sään kannalta 
vaativammissa paikoissa voidaan peruspysäkkimalliin integroida lisäetuseinät tuu-
lensuojaksi. Katoksiin ehdotetaan lisälämmitystä esim. infrapunalämmittimellä ka-
tosta. Myös lämmitettäviä penkkejä ja sulanapitojärjestelmän käyttöä odotusalueilla 
kannattaa tutkia jatkossa.

Pyöräkatos
Pyöräkatokseksi ehdotetaan alustavasti pysäkkikatoksesta modifi oitua mallia, johon 
on sijoitettu murtovarmat, rungosta lukittavat pyörätelineet. Mikäli tilanpuutteen 
takia pysäkkialueelle ei mahdu pyöräkatosta, sijoitetaan pysäkille ainakin pyöräteli-
neet. 

Infototeemi – linjan symboli, merkki 
Sisältä valaistava infototeemi toimii Raide-Jokerin symbolina myös pimeällä. Totee-
miin voidaan yhdistää erilaista sähköistä ja pysyvää informaatiota.

Opastus ja informaatio, mainostila katoksessa
Katokseen voidaan liittää erilaista joukkoliikennettä ja lähialuetta koskevaa infor-
maatiota.   Sisältä valaistava mainoselementti myös valaisee osaltaan pysäkkiä ja nä-
kyy kauas. 

Kannatinpylväs ja integroidut valaisimet
Johdottimien kannatinpylväät ovat merkittävä, kaupunkitilassa toistuva elementti. 
Visuaalisen ”hälyn” ja kiinteiden rakenteiden minimoimiseksi ehdotetaan Raide-Jo-
keriin liittyvän katuvalaistuksen integroimista kannatinpylväisiin. Linjan valaistus 
lisää turvallisuutta etenkin kevyen liikenteen kannalta. Tarvittaessa myös katumai-
noslaitteita voidaan yhdistää pylväisiin. Pylväiden malliksi ehdotetaan tässä vaihees-
sa neutraalia, ylöspäin ohenevaa teräspylvästä ja siihen integroitavaa teräsvalaisin-
ta.

Kuva 34. Havainnekuva Raide-Jokerin pysäkkien ilmeestä.
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Linjan ja pysäkkien pintamateriaalit ja ympäristörakenteet 

Linjaympäristön yleisilmeen suunnittelun tärkeimmät lähtökohdat ovat yhte-
näinen ilme, selkeä rajaus ympäröivästä kaupunkitilasta sekä sopivuus erilaisiin 
ympäristöihin. Toiminnallisesti rajaehtoja asettavat kulutuksen kestävyys, liiken-
teen ja matkustajien kulun sujuvuus ja turvallisuus sekä pelastuslaitoksen vaati-
mus ajonkestävästä ja esteettömän kulun mahdollistavasta kulku-urasta. Myös 
matkustajien turvallisuus ja esteettömyys asettavat reunaehtoja päällysteille. 
Keskenään erilaisten päällysteiden ja huomioraitojen tavoitteena on merkitä py-
säkkialue sekä osoittaa varoalueita. Raide-Jokeri kulkee reitillään läpi erilaisten 
alueiden, osin omalla kulku-urallaan mm. puistomaisissa ympäristöissä, sillalla ja 
tunnelissa, ja osin katualueella muun liikenteen seassa tai vierellä. Näihin erilai-
siin ympäristöihin tarvitaan niihin sopivimmat materiaali- ja rakenneratkaisut.

Tässä vaiheessa ehdotetaan Raide-Jokerin pysäkkialueille Helsingin raitiovaunu-
pysäkeillä jo käytössä olevaa tummaa betonikiveä vaalein huomioraidoin. Näin 
taataan riittävä kontrasti heikkonäköisille. Pysäkkien välinen alue toteutettaisiin 
kulutuskestävästä materiaalista, esim. asvaltista ja jos mahdollista huomion kiin-
nittävin rajauksin (kenttäkiviraita tms.) tai muusta katupinnasta poikkeavan vä-
risenä (esim. punainen asvaltti). Pysäkkialueiden ulkopuolella omalla kulku-ural-
la käytetään nurmikiveä aina kuin mahdollista, vehreän ilmeen saavuttamiseksi. 
Katualueella raitiotielinja pyritään tarvittaessa erottamaan muusta liikenteestä 
tyylikkäillä, linjan muiden varusteiden ilmeeseen sopivilla ajoesteillä (esim. reu-
nakivi tai teräspallot tms. toistuvat elementit katupinnassa). 

Muita ympäristörakenteita (esim. muureja) ja istutuksia käytetään tilannekoh-
taisesti mm. rajaamaan odotus- ja kulkutiloja ja suojaamaan tuulelta. Tunnelien 
suuaukot pyritään sovittamaan maastoon mahdollisimman hyvin mm. kivikori-
rakenteiden ja istutusten avulla. Kaikki nämä ympäristörakenteet suunnitellaan 
tarkemmin seuraavissa suunnitteluvaiheissa.

Linjan ja pysäkkien valaistus

Raide-Jokeriin liittyvät sekä pysäkkikatosten ja pysäkkialueiden valaistus että 
kannatinpylväisiin integroitu linja- ja katuvalaistus. Lisäksi linjaan liittyy kulku 
pysäkeille ja näiden kevyen liikenteen reittien valaisun suunnittelu. Valaistus 
ehdotetaan tässä alustavassa suunnitteluvaiheessa mahdollisimman pitkälle in-
tegroitavaksi rakenteisiin: pysäkkikatokseen ja sen mainoselementtiin, pysäkki-
alueella infototeemiin ja linjalla kannatinpylväisiin. Kevyen liikenteen väylillä ja 
vaihtoyhteyksillä voidaan tutkia myös opastavan valokaiteen toteutusmahdolli-
suuksia. Valaistus ja valaisintyypit määritellään tarkemmin myöhemmissä suun-
nitteluvaiheissa.

Kuvat 35, 36 ja 37:
Esimerkkejä erilaisista pikaraitiotieympäristöistä Euroopassa. Ylimpänä ja keskel-
lä Strasbourg ja alimpana Barcelona. (Kuvat Davy Beilinson, Espoon kaupunki)
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3.5 Kustannukset 

Rakentamiskustannukset

Raide-Jokerin rakentamiskustannukset on laskettu hyödyntäen Infra.net – hanke-
osalaskentamenetelmää, jonka tukena on tarkasteltu aiemmin toteutettujen hank-
keiden kustannuslaskentatietoja ja – raportteja.

Pikaraitiotien rakentamisesta aiheutuvien katujen muutostöiden kustannukset on 
arvioitu keskimääräisten poikkileikkausmitoitusten perusteella. Laskelmissa on huo-
mioitu johto- ja putkisiirtotarpeet keskimääräisesti sekä arvioitu katujen leventämi-
sen kustannusvaikutus. 

Kustannusarvioon sisältyvät työnaikaiset järjestelyt, rakennuttamis- ja suunnittelu-
kustannukset sekä riskit ja varaukset.

Kustannuslaskennassa ei ole huomioitu katurakenteita ja liikennejärjestelyjä, jotka 
on tarkoitus toteuttaa Raide-Jokerista riippumatta, mutta varautuen kuitenkin Rai-
de-Jokerin toteutumiseen. Näitä kohteita ovat:

• Merituulentien katujärjestelyt ja kadun tasauksen lasku
• Pysäköintiluolan sisäänajo Pohjantiellä
• Perkkaantien katujärjestelyt
• Eliel Saarisen tien ylikulkusilta kevyelle liikenteelle
• Eliel Saarisen tien ja Nuijamiestentien risteyksen kiertoliittymä
• Pakilantien oikaisu Maunulan keskustan kohdalla
• Viikintien ja Viilarintien risteyksen kiertoliittymä
• Viilarintien ja Kauppamyllyntien risteyksen kiertoliittymä
• Marjaniementien liikennejärjestelyt

Raide-Jokerin rakentamiskustannukset ovat noin 210 milj. euroa, josta:

Tapiola - Leppävaara   62 milj. euroa
Leppävaara - Helsingin raja  26 milj. euroa
 Rata Espoossa yhteensä  88 milj. euroa
Espoon raja - Huopalahti   33 milj. euroa
Huopalahti - Oulunkylä   35 milj. euroa
Oulunkylä – Itäkeskus   54 milj. euroa
 Rata Helsingissä yhteensä               122 milj. euroa

Kustannuksissa ei ole huomioitu arvonlisäveroa.

Kunnossapitokustannukset

Radan kunnossapitokustannukset ovat noin 20 000 €/km ja sähkönjohtimien 
kunnossapitokustannukset noin 10 000 €/km. Näin ollen koko radan vuotuiset 
kunnossapitokustannukset ovat noin 750 000 euroa. Kustannukset on arvioitu 
HKL:n sekä keskieurooppalaisten raitio- ja pikaraitiotiejärjestelmien tietojen pe-
rusteella.

Varikko

Maanpäälle rakennetavan Raide-Jokerin oman varikon kustannusarvio on noin 
33 milj. euroa. Seuraavassa taulukossa on kuvattu maanpäällisen varikon kustan-
nukset tarkemmin.

Kalusto

Raide-Jokerin liikennöintiin tarvitaan 32 vaunua, joiden arvioitu kokonaishinta 
on noin 86 milj. euroa. Yhden vaunun hinnaksi on arvioitu 2,7 milj. euroa.

Ratakustannukset  10 milj. euroa
Rakenteiden kustannukset 15 milj. euroa
Laitteet ja varusteet     8 milj. euroa
Yhteensä   33 milj. euroa
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4  LIIKENNÖINTI

Liikenteellisten vaikutusten sekä liikennöintikustannusten arvioimiseksi Raide-
Jokeri –vaihtoehtoa (Ve-1) on verrattu nykyisestä Bussi-Jokerista (Ve-0) kehitet-
tyyn vertailuvuoden 2030 Bussi-Jokeriin (Ve-0+), jossa Bussi-Jokeria liikennöi-
dään nivelbusseilla.

4.1  Bussi-Jokerin liikennöinti

Bussi-Jokerin matkustajamäärät ovat kasvaneet jatkuvasti ja voimakkaasti linjan 
perustamisvuodesta 2006 lähtien. Vuosittainen kasvu edelliseen vuoteen verrat-
tuna on ollut arkipäivisin 15–25 prosenttia ja viikonloppuisin 40–50 prosenttia. 
Poikittaisen joukkoliikenteen linjastossa nousumäärien kasvu on ollut noin 13 
prosenttia vuoden aikana. Siten Bussi-Jokeri on lisännyt kokonaisuudessaan poi-
kittaisen joukkoliikenteen nousumääriä. Vuoden 2009 tammi-helmikuussa (vii-
kot 3-7) Bussi-Jokerilla oli noin 25 500 nousua arkipäivässä molemmat suunnat 
laskettuna yhteen. Lauantaisin linjalla on noin 10 000 nousua ja sunnuntaisin 
noin 5 800 nousua.

Bussi-Jokeria liikennöidään tällä hetkellä ruuhka-aikoina 5 minuutin välein, päi-
vällä sekä viikonloppuisin 10 minuutin välein ja hiljaisina aikoina enintään 20 mi-
nuutin välein. Linja on kuormitetuin Helsingissä Viikin ja Pitäjänmäen välillä. Lin-
jalla 550 on vara-autoja, joita ajetaan aamuruuhkassa Viikistä Westendinasemalle 
ja iltaruuhkassa Leppävaarasta Itäkeskukseen. Syksyllä 2010 linjan 550 vara-autot 
on tarkoitus siirtää linjaksi 550B, joka liikennöi Leppävaarasta Itäkeskukseen. Täl-
löin linjalla on ruuhka-aikoina 18 lähtöä tunnissa suuntaansa Itäkeskuksen ja Lep-
pävaaran välillä. 

Tulevaisuudessa linjan kysynnän on arvioitu vielä kasvavan, minkä johdosta ny-
kyisen kaltaista liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista jatkaa telibusseilla, koska 
vuoroväliä tihennettäessä hyvin lyhyeksi bussit alkavat kulkea peräkkäin, niiden 
kuormitus on epätasaista, ja palvelutaso matkustajan kannalta heikkenee.

4.2  Ve 0+ kehitetty Bussi-Jokeri

0+-vaihtoehdon tavoitteena on ollut muodostaa käsitys Jokeri I:n tason liiken-
teestä tilanteessa, jossa joukkoliikennejärjestelmään on tehty vain välttämättö-
mät muutokset. Maankäytön kasvu ja poikittaisliikenteen kasvu aiheuttavat mat-
kustajamäärien kasvua Jokeri-linjalla.

Bussi-Jokeria liikennöidään 0+-vaihtoehdossa nivelbusseilla. Matkustajamäärien 
kasvu puoltaa siirtymistä telibusseista isompiin nivelbusseihin. Bussi-Jokeria jou-
dutaan kuitenkin liikennöimään niin tiheästi, että liikenne on epäluotettavaa ja 
bussien peräkkäinajo kasvaa nykyisestä. Bussi-Jokerin vuoroväli tässä vaihtoeh-
dossa on ruuhkassa 3 minuuttia ja päiväliikenteessä 6 minuuttia. Bussi-Jokerin 
vuoroväli perustuu linjan nykyiseen vuoroväliin, kuormituksiin tehtyihin lähiajan 

Kuva 38. Ve 0+ mukainen joukkoliikennelinjasto.

suunnitelmiin Bussi-Jokerin tarjonnan kasvattamisesta kysyntää vastaavasti 
sekä sijoittelutuloksiin ja matkustajamäärien arvioituun kasvuun.

Henkilöautoliikenteen on arvioitu kasvavan tulevaisuudessa varsinkin poikit-
taisliikenteessä, mikä lisää Bussi-Jokerin altistumista muun liikenteen aiheutta-
mille häiriöille. Siten Bussi-Jokerin liikennöinti hidastuu ja liikenne on entistä 
epäluotettavampaa. Matkustajien kannalta tärkeimmän joukkoliikenteen koko-
naislaatuun vaikuttavan tekijän eli luotettavuuden voidaan arvioida alentuvan 
nykyisestä. 

Keskeisistä pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeista on toteutettu kehärata, 
Espoon keskuksen kaupunkirata ja metro Matinkylään. Kehä I:n poikittaisen tason 
linjasto on samankaltainen kuin nykyisin. Bussi-Jokerin kierrosaikojen on oletet-
tu kasvavan jonkin verran nykyisestä. Kierrosaikojen pidentämistarvetta aiheuttaa 
suurempaan yksikkökokoon siirtyminen, jolloin matkustajien nousuajat ovat vas-
taavasti nykyistä suuremmat. Lisäksi on varauduttu muun liikenteen kasvuun ja 
ruuhkahaittojen lisääntymiseen. 
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Yleisellä tasolla on lisäksi tutkittu vaihtoehtoa, jossa bussi-Jokeria liikennöitäisiin 
kaksoisnivelbussilla. Tällöin linjan vuoroväli olisi ruuhka-aikaan 4 minuuttia ja arki-
sin päivällä sekä lauantaisin päivällä 8 minuuttia. Kaksoisnivelbussilla liikennöinnin 
tarkempia vaikutuksia ei kuitenkaan työssä ole analysoitu. Jos jokeria liikennöitäi-
siin kaksoisnivelbusseilla, jouduttaisiin pysäkkejä monin paikoin pidentämään. Joke-
rin reitin bussipysäkit on suunniteltu pääsääntöisesti kahdelle teliautolle. Tällaiselle 
pysäkille yksinivelinen bussi ja tavanomainen kaksiakselinen bussi vielä mahtuvat. 
Tuplanivelbussin kanssa pysäkille ei mahdu kuitenkaan toista bussia, jolloin kaikelle 
bussiliikenteelle aiheutuu viiveitä. Lisäksi muiltakin osin tuplanivelbussin vaatimat 
tilatarpeet ja liikennöintiratkaisut pitäisi tarkistaa. 

Taulukko 1. Bussi-Jokerin ja sen kanssa samassa korridoorissa liikennöivien linjojen vuorovälit liikennöintijaksoittain.

Kuva 39. Ve 1 mukainen 
joukkoliikennelinjasto. 

Ve 0+
linja-nro reitti eur/vuosi pituus [km] ajoaika [min] kierrosaika [min] ruuhka päivä ilta aamu päivä ilta aamu päivä ilta

Jokeri Itäkeskus-Westendinasema 10 119 600 29,5 60 135 3 6 10 15 6 20 20 10 20
H52A Malmi-Munkkiniemen aukio 452 500 16,4 37,5 75-80 18,7 0 0 0 0 0 0 0 0

ET1 Tapiola-Leppävaara 1 156 000 8,8 25 50 10 20 20 20 20 20 20 20 20
510 Vantaankoski-Westendinasema 1 516 900 24 60 140 15 30 30 0 0 0 0 0 0

510B Myyrmäki-Leppävaara 213 600 8,8 25 60 0 0 0 0 30 30 30 30 60
512A Malmi-Westendinasema 1 503 900 19,7 65 130 15 30 30 0 0 0 0 0 0

514 Lentoasema-Westendinasema 608 100 27,8 60 120 30 60 0 0 0 0 0 0 0

vuorovälit arkipäivisin [min] vuorovälit lauantaisin [min] vuorovälit sunnuntaisin [min]liikennöintikustannukset
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4.3 Ve 1 Raide-Jokeri

Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että Raide-Jokeria liikennöidään ruuhka-aikoi-
na 5 minuutin välein ja arkisin päivällä sekä lauantaipäiväisin 10 minuutin välein. 
Hiljaisina aikoina vuoroväli on 15–20 min. Raide-Jokerin vuoroväli perustuu ny-
kyisen Bussi-Jokerin vuoroväleihin ja kuormituksiin, tehtyihin lähiajan suunni-
telmiin Bussi-Jokerin tarjonnan kasvattamisesta kysyntää vastaavasti, sijoittelu-
tuloksiin ja arvioituun matkustajamäärien kasvuun.

Raide-Jokerin bussilinjasto perustuu syksyn 2007 mukaiseen Länsimetron liityn-
tälinjastosuunnitelmaan.

Raide-Jokerin toteuttamisvaihtoehdossa nykyinen Bussi-Jokeri korvataan Raide-
Jokerilla. Raide-Jokerin vaikutusta muuhun linjastoon on aluksi tarkasteltu siten, 
ettei muuta linjastoa ole karsittu. Sijoittelun perusteella on todettu perustelluksi 
Helsingin sisäisen linjan 52A lakkauttaminen, sillä linja liikennöi pitkälti samassa 
joukkoliikenteen käytävässä kuin Raide-Jokeri Etelä-Haagan, Huopalahden, Mau-
nulan ja Patolan välillä. Maunulan ja Malmin välisiä yhteyksiä palvelee jatkossakin 
linja 512A. Oulunkylän ja Malmin välillä liikennöi myös linja 69. Lisäksi Raide-
Jokeri ja juna tarjoavat bussiyhteyksiä luotettavamman, tiheävuorovälisemmän ja 
korkeatasoisemman vaihdollisen raideyhteyden linjan 52A liikennöintialueella.

Leppävaaran ja Tapiolan väliltä on lakkautettu linjan 106 kaltainen metron liityn-
tälinja T1. Raide-Jokeri liikennöi Leppävaarasta Tapiolaan Laajalahden ja Pohjois-
Tapiolan kautta ja palvelee siten samoja yhteystarpeita kuin nykyinen linja 106 ja 
suunniteltu liityntälinja T1.

Leppävaaran ja Otaniemen väliset yhteydet hoidetaan jatkossa Kehä I:n poikit-
taisilla bussilinjoilla 510, 512A ja 514. Linjojen vuorovälit on esitetty taulukossa 
2. Leppävaaran ja Otaniemen välillä linjojen 510 ja 512A yhteinen vuoroväli on 
7,5 minuuttia ruuhka-aikoina ja arkisin päivällä 15 minuuttia. Lisäksi Leppävaa-
ran ja Otaniemen välillä liikennöi linja 514 ruuhka-aikoina 30 minuutin välein ja 
päivällä 60 minuutin välein. Linjan 514 reitti muutetaan kulkemaan Otaniemen 
kautta. Linja 514 olisi muutoin osin päällekkäinen Raide-Jokerin kanssa ja Leppä-
vaaran ja Otaniemen välistä bussiliikennettä on tarpeen vahvistaa Bussi-Jokerin 
poistuttua. Otaniemen ja Tapiolan välisiä yhteyksiä hoitaa ensisijaisesti länsimet-

ro. Lisäksi Otaniemen ja Tapiolan välillä on bussiliikennettä, jota on tarkemmin 
käsitelty YTV:n julkaisemassa Länsimetron liityntälinjastosuunnitelmassa. Vaih-
toehtoisesti linja 514 voidaan siirtää kulkemaan Laajalahden ja Pohjois-Tapiolan 
kautta, jos katsotaan, että Raide-Jokeri ei tarjoa harvemmalla pysäkkivälillä riit-
tävää peruspalvelutasoa alueella.

Jatkosuunnittelussa on tarpeen tutkia tarkemmin myös muita linjastovaihtoeh-
toja. Eräänä vaihtoehtona voisi olla, että linja 52A säilytetään, mutta poikittaisten 
linjojen vuorovälejä harvennetaan. 

Keskeisistä pääkaupunkiseudun joukkoliikennehankkeista on toteutettu kehära-
ta, Espoon keskuksen kaupunkirata, metro Matinkylään ja Jokeri 2. Kehä I:n poi-
kittaisen tason linjasto on samankaltainen kuin nykyisin.

4.4  Liikennöintikustannukset

Työssä on arvioitu Raide-Jokerin ja Bussi-Jokerin sekä näiden kanssa samassa 
käytävässä liikennöivien linjojen liikennöintikustannukset eri vaihtoehdoissa. Lii-
kennöintikustannukset on laskettu linjan pituuden, ajoajan ja liikennöintijakso-
jen vuorovälien perusteella. Nivelbussin yksikkökustannukset on laskettu autojen 
hankintahintojen suhteeseen pohjautuen. Lisäksi on tehty arvio huolto- ja kun-
nossapitotoimien vaikutuksista vaunupäivien hintaan ja polttoaineen kulutuksen 
vaikutuksesta kilometrihintaan. Pikaraitiotien osalta arvio perustuu todellisiin 
hankintahintoihin. Pikaraitiotien yksikkökustannukset pohjautuvat keskieu-
rooppalaisten järjestelmien toteutuneisiin kustannuksiin sekä linjatuntien osalta 
HKL:ltä saatuihin tietoihin. Yksikkökustannukset on esitetty seuraavassa taulu-
kossa. 

Taulukko 2. Raide-Jokerin ja sen kanssa samassa korridoorissa liikennöivien linjojen vuorovälit liikennöintijaksoittain.

Ve 1
linja-nro reitti eur/vuosi pituus [km] ajoaika [min] kierrosaika [min] ruuhka päivä ilta aamu päivä ilta aamu päivä ilta

Jokeri Itäkeskus-Tapiola 14 290 000 24,7 61 145 5 10 15 20 10 20 20 15 20
510 Vantaankoski-Westendinasema 1 516 900 24 60 140 15 30 30 0 0 0 0 0 0

510B Myyrmäki-Leppävaara 214 600 8,8 25 60 0 0 0 0 30 30 30 30 60
512A Malmi-Westendinasema 1 503 000 19,7 65 130 15 30 30 0 0 0 0 0 0

514 Lentoasema-Westendinasema 608 100 27,8 60 120 30 60 0 0 0 0 0 0 0

vuorovälit arkipäivisin [min] vuorovälit lauantaisin [min] vuorovälit sunnuntaisin [min]liikennöintikustannukset

vaunutyyppi km h vaunupäivä hankintahinta
2-aks/teli 0,581 32,884 142,26 250 000
nivel 0,610 32,884 167,87 340 000
pikaraitiotie 1,050 33,000 1004,96 2 700 000

Taulukko 3. Liikennöintikustannusten laskennassa käytetyt yksikkökustannuk-
set.

Pikaraitiotien vaunupäivän yksikkökustannus on 151,38 euroa ilman vaunujen ja 
varikon pääomakustannusta. Yhden pikaraitiotievaunun hankintahinta on 2 700 
000 euroa. 29 vaunun ja 3 varavaunun hankintahinta jyvitettynä yhtä vaunupäivää 
kohden on siten 661,72 euroa. Varikon rakentamiskustannukset ovat 33,4 miljoonaa 
euroa. Varikon jäännösarvoksi 30 vuoden kuluttua on oletettu olevan 25 % inves-
tointikustannuksesta. Siten varikon lisäys vaunupäivän kustannukseen on 191,85 
euroa. Laskennassa on käytetty 30 vuoden poistoa ja 5 prosentin korkokantaa. Pi-
karaitiotien yksikkökustannukset poikkeavat jonkin verran metrosta ja raitiotiestä. 

Raide-Jokerin kilometriyksikkökustannus on 1,05 euroa/km. Vertailun vuoksi voi-
daan todeta, että Helsingin kantakaupungin raitioliikenteessä vastaava kustannus 
on 1980-luvun vaunuilla 1,94 euroa/km ja uusilla Variotrameilla 2,13 euroa/km sekä 
metron vaunuparilla 0,87 euroa/km vuoden 2008 kustannustasossa. Raide-Jokerin 
yksikkökilometrikustannus on siis noin 47 % pienempi kuin kantakaupungin nykyi-
sellä raitiovaunulla. Käytetty km-kustannus perustuu vastaavan kaltaisten keskieu-
rooppalaisten, uusien pikaraitiotiejärjestelmien yksikkökustannuksiin. Vertailussa 
on kuitenkin huomioitu suomalainen palkkataso ja energiakustannukset verrattu-
na keskieurooppalaisiin järjestelmiin. Raide-Jokerille on suunniteltu pääosin oma 
kulku-ura. Tavoitteena on, että kulunvalvonta- ja opastusjärjestelmillä voidaan 
turvata Raide-Jokerille pääsääntöisesti esteetön kulku, kun raiteet risteävät muun 
liikenteen kanssa. Siten kolarikustannukset ovat merkittävästi pienemmät kuin ny-
kyisellä kantakaupungin raitiotiellä. Lisäksi esteetön kulku muuhun liikenteeseen 
nähden mahdollistaa tasaisemman matkanopeuden ja siten alemmat energiakus-
tannukset kuin nykyisellä raitiotiellä. Raide-Jokerin pysäkkiväli on noin 800 metriä 
eli 2,3-kertainen kantakaupungin raitiotieverkkoon nähden.  Lisäksi liikennevalo-
viiveet ja muut pysähdykset ovat erittäin vähäiset verrattuna kantakaupungin rai-
tiotieverkkoon. Koska eniten energiaa käytetään liikkeelle lähtöön, on perusteltua, 
että Raide-Jokerin kilometrikustannus on merkittävästi alhaisempi. Raide-Jokerin 
pituuskaltevuudet ja kaarresäteet vastaavat pääsääntöisesti metrossa käytettäviä 
arvoja. Joissakin yksittäisissä kohteissa kaarresäteet ovat kuitenkin pieniä. Käy-
tetty minimikaarresäde (R=35 m) on kuitenkin huomattavasti suurempi kuin kan-
takaupungin raitioteissä käytetty minimikaarresäde (suunnitteluohje R=23 m, to-
teutunut minimi R=15 m). Pyörien kulumisen kannalta kaikkein kriittisimpiä ovat 
tiukat kaarresäteet. Myös tämän vuoksi Raide-Jokerin km-kustannus on alhaisempi 
kuin nykyisen kantakaupungin raitiotieverkon.
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4.5  Kulunvalvonta ja informaatio 

Kulunvalvonta- ja informaatiojärjestelmät koostuvat osajärjestelmistä, joita ovat ajo-
neuvoissa olevat järjestelmät, risteyksissä olevat liikennevalokojeet lisälaitteineen, 
radan vaihteita ohjaava järjestelmä, matkustajainformaatiojärjestelmä, erilaiset seu-
ranta- ja valvontajärjestelmät sekä edellä mainituissa osakokonaisuuksissa tarvitta-
vat anturit, informaationäytöt, tietoliikenneyhteydet ja muut tarvittavat komponen-
tit. 

Raide-Jokerin kulunvalvonta- ja informaatiojärjestelmien laajuutta ja kustannusten 
suuruusluokkaa on tässä vaiheessa arvioitu tyypillisten saksalaisilla pikaraitioteillä 
käytettävien ratkaisujen ja HKL:n nykyisten raitioteiden käyttämien järjestelmien 
pohjalta. Tarkasteluissa on alustavasti huomioitu myös tuleva seudullinen lippu- ja 
informaatiojärjestelmä.

Valokaapeli

Junien suojastus yhden raiteen jaksoilla

Kytkin

Ajoneuvolaite

Vaunun sisäiset järjestelmät

GPS

IMU-yksikkö

Risteyskaappi

Liikenne-
valokoje Valoetuus-

laite

Pisteohjain
IMU aktivoi

Pointcontrol

Muut järjestelmät

Lipunmyynti-
järjestelmä Junien 

suojastuksen
valvonta

Matkustajanäyttö
Kamera

Radio/kaapeli
Pysäkkinäyttö

Lippu-
auto-
maattikaapeli 

Informaatio-
järjestelmä

radio/kaapeli

Radio/kaapeli

radioyhteys

Ajoneuvon
paikkatieto

Etuuspyyntö
ajoneuvolle

Radio

Reitinvalinta IMU:n kautta

Raide-Jokerin huippunopeus ja liikennöintiympäristö eivät edellytä koko linjan 
kattavaa asetinlaitejärjestelmää. Vaunujen sijainnin seurantaan riittää pääsääntöi-
sesti satelliittipaikannuksen ja matkamittarin yhdistelmään perustuva paikannus. 
Vaunussa oleva tietokone lähettää sijaintitiedon keskusjärjestelmään. Sijaintitieto-
jen avulla liikenteenohjaajat voivat valvoa vaunujen kulkua ja voidaan laskea vau-
nujen saapumisaikaennusteet pysäkeille.

Liikennevaloetuuksien tilaaminen ja vaihteiden automaattinen kääntäminen voi-
daan hoitaa joko sijaintitiedon perusteella keskitetysti tai suoraan vaunun tieto-
koneen lähettämillä pyynnöillä. Valittava ratkaisu riippuu tulevan seudullisen 
informaatiojärjestelmän toteutustavasta. Jos informaatiojärjestelmä on riittävän 
luotettava ja laajennuskelpoinen, molemmat toiminnot voidaan liittää sen osiksi. 
Muussa tapauksessa vähintään vaihteenkääntötoiminnallisuus on toteutettava 

Kuva 41. Kulunvalvontakaavio. 

Koko linjaston liikennöintikustannukset 0+-vaihtoehdossa ovat 15,6 milj. euroa / 
vuosi, josta Bussi-Jokerin osuus on 10,2 milj. euroa / vuosi. Vaihtoehdon 1 (Raide-
Jokeri) liikennöintikustannukset ovat linjastossa 18,1 milj. euroa / vuosi, josta Rai-
de-Jokerin osuus on 14,3 milj. euroa / vuosi. Liikennöintikustannuksia vertailtaessa 
on huomioitava, että ainoastaan Raide-Jokerille on suunniteltu pitkälti oma kulku-
ura. Siten Raide-Jokerin liikennöinti on vaihtoehdoista luotettavinta. Matkustajien 
kokeman joukkoliikenteen kokonaislaadun perusteella luotettavuus on tärkein osa-
tekijä. Luotettavuuden merkitystä matkustajille on arvioitu liikenteen sijoittelujen 
yhteydessä.

erikseen. On myös mahdollista toteuttaa ennakkopyynnöt keskitetyn informaa-
tiojärjestelmän kautta, mutta varmistaa tärkeimmät ratkaisut joko automaattisil-
la tai kuljettajan tarvittaessa aktivoimilla paikallisilla kutsuilla.

Yksiraiteiset osuudet on suojattava asetinlaitteella. Asetinlaitteen kanssa kom-
munikointi on turvallisuussyistä järjestettävä kokonaan tai varmistettava ratara-
kenteeseen upotetuilla ilmaisimilla. Mahdolliset yksiraiteiset osuudet on ajono-
peudesta riippuen perusteltua suojata automaattisella jarrutusjärjestelmällä, joka 
pysäyttää opastimen ilman ajolupaa ohittaneen vaunun.

Tässä suunnitteluvaiheessa käytettyjen järjestelmien periaatekuva on esitetty ku-
vassa  41.

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

10 000 000

12 000 000

14 000 000

16 000 000

Jokeri H52A ET1 510 510B 512A 514

[e
ur

/v
uo

si
]

Ve 0+ Ve 1

Raide-Jokerille on suunniteltu pysäkkivaraukset Pyhäristin ja Vermon kohdalle. 
Nämä pysäkkivaraukset voidaan toteuttaa, kun maankäyttö pysäkkien ympärillä on 
kehittynyt nykyisestä niin, että pysäkkien toteuttamista voidaan toisaalta matkusta-
jamäärien sekä toisaalta matka-ajan ja liikenteenhoitokustannusten kannalta pitää 
perusteltuna.

Kuva 40. Raide-Jokeriin liittyvän linjaston liikennöintikustannukset (euroa/vuosi).
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4.6 Varikko

Raide-Jokerin varikon osalta tähän työhön kuului alustavan tilaohjelman laadinta 
sekä varikon sijoituspaikan periaatevaihtoehtojen määrittäminen.

Varikon mitoitus

Raide-Jokerin varikon mitoituksessa on varauduttu 2,65 m vaunuleveyteen. Vau-
nun pituutena on mitoituksessa käytetty 30 metriä pitkää kalustoa. Varikko on 
mitoitettu 30 vaunulle. Mahdollisen sivuvarikon mitoitus on tehty 15 vaunulle.

Varikon sijoittamisen periaatevaihtoehdot

Varikon sijoittamiseen on kaksi periaatevaihtoehtoa. Voidaan rakentaa vain yksi 
varikko, mihin kaikki toiminnot on keskitetty, tai rakennetaan varsinaisen vari-
kon lisäksi yksi tai useampia pienempiä sivuvarikoita, missä säilytetään osaa vau-
nuista. Sivuvarikoilla voi olla säilytystallien lisäksi maalaamo ja huolto-/pesulinja, 
mutta korjaustoiminnot on keskitetty varsinaiselle varikolle. 

Useamman varikon mallissa liikennöintikustannukset ovat pienemmät, sillä vari-
kot voidaan sijoittaa lähemmäs linjan päätepistettä. Useamman varikon mallissa 
tyhjänä ajo voidaan minimoida ja liikennöinnin luotettavuus kasvaa. Malli on ver-
kollisen operoinnin kannalta paras. Eräässä Euroopassa suunnittelulla useamman 
varikon mallilla saavutettiin neljän prosentin säästö liikennöintikustannuksissa 
vuositasolla. 

Korjaus- ja huoltotoimintojen kannalta on parempi, jos ne on keskitetty yhdelle 
varikolle. Yhden varikon mallissa mittakaavaedut pienentävät varikon toiminnan 
kustannuksia, koska rakennuksien, laitteiden ja korjaamohenkilökunnan osalta ei 
tarvita osittain kaksinkertaista kapasiteettia, mikä useammalta varikolta toimi-
misesta väistämättä aiheutuu. Kun vaunujen säilytys, huolto ja korjaus tapahtu-
vat samalla varikolla, ei vaunuja tarvitse liikutella varikoiden välillä. 

Kahden mallin yhdistelmässä rakennetaan varsinaisen varikon lisäksi yksi pie-
nempi sivuvarikko, missä säilytetään osaa vaunuista. Sivuvarikko sijoitetaan lä-
helle radan toista päätepistettä, mikä lisää toiminnan joustavuutta ja vähentää 
tyhjänä ajoa. Englantilaisessa esimerkissä useamman varikon mallilla saavutettiin 
neljän prosentin säästö liikennöintikustannuksissa vuositasolla. 

Suunnittelun lähtökohtana on pintavarikko, sillä se on rakentamiskustannuksil-
taan selvästi tunnelivarikkoa halvempi ratkaisu. Työn kuluessa on tilaajien toi-

mesta selvitetty alustavia varikkopaikkoja radan varrelta. Tämän työn jälkeen tul-
laan tekemään tarkempi varikkoselvitys.

Kuvissa 42 ja 43 ovat varikon sijoittamisen periaatevaihtoehdot.

Varikon tilat ja toiminta

Varikkotoimintojen sijoittaminen tapahtuu siten, että vaunuja voidaan ajaa yh-
teen suuntaan ympyrää säilytyshallin sekä korjaus- ja huoltopisteiden välillä. 
Näin huoltomiesten ei tarvitse peruuttaa vaunuja tai siirtyä vaunun ohjaamos-
ta toiseen. Korjaus- ja huoltotoiminnat sekä toimistot sijoittuvat varikon toiselle 
pitkälle sivulle ja säilytyshalli toiselle. Päädyissä olevat raiteet ja vaihteet suunni-
tellaan siten, että kaikilta säilytyshallin raiteilta voidaan ajaa kaikille huolto- ja 
korjauspaikkojen raiteille ja päinvastoin. 

Varikon ja mahdollisen sivuvarikon layout-piirrokset on esitetty kuvissa 44 ja 45.

Säilytyshallit

Vaunuja säilytetään sisätiloissa. Säilytys suljetussa tilassa vähentää ilkivaltaa ja 
talvella vaunut sulavat säilytyksen aikana. Tilan on oltava lämmitetty noin +10-
15 asteeseen, jotta vaunut sulavat ja työskentely tilassa on mielekästä. Säilytyk-
sessä on viisi vaunua peräkkäin kuudella rinnakkaisella raiteella. Vaunuja ei saa 
olla liian montaa peräkkäin, sillä vaunujen siirto vaikeutuu jos yksi vaunu jonossa 
vikaantuu. Säilytyshallin koko 30 vaunulle on vähintään 3 955 m². 

Huolto

Varikolla suoritetaan vaunujen päivittäishuolto, kilometrihuolto ja pesu. Vuoro-
kausihuoltoon kuuluvat vaunujen siistiminen ja pesu sekä jarruhiekkojen vaihto/
lisäys. Pesukoneen on syytä olla läpiajettava, jolloin se vie vähemmän tilaa. Huol-
topaikkojen koko pesukoneineen ja pesutiloineen on yhteensä noin 750 m².
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Kuva 42. Useamman varikon malli.

Kuva 45. Raide-Jokerin varikon layout-kuva.
Kuva 43. Yhden varikon malli.

Kuva 44. Sivuvarikon layout-kuva.
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Korjaamo

Uudella kalustolla vaunujen korjaustarve on ensimmäisinä vuosina vain kola-
rikorjausta. Pyörien vaihto ja profi lointi tulevat eteen muutaman vuoden kulut-
tua (50 000 km kalustosta riippuen). Kaluston suuremmat korjaustarpeet ovat 
ajankohtaisia vasta 10–15 vuoden kuluttua. Korjaamo voidaankin rakentaa vai-
heittain, mutta sille on varattava riittävästi tilaa jo alussa. Korjaamo työpajoineen 
vie tilaa noin 1 120 m².

Toimisto- ja työnjohtotilat

Liikennetyönjohto, korjaamoesimiehet sekä hallimiehet tarvitsevat toimistotilaa. 
Myös huollon alihankkijoille on varattava riittävästi omaa varasto- ja toimistoti-
laa. Toimistotilat vievät yhteensä noin 100–150 m². 

Henkilökunnan tilat

Henkilökunnan tarvitsemat tilat riippuvat henkilökunnan määrästä. Varikolla 
tarvitaan tiloja kuljettajille, huoltohenkilökunnalle, korjaajille, asentajille, siivoo-
jille, liikennetyönjohdolle, toimistohenkilöstölle, alihankkijoille ja mahdollisesti 
päivystävälle raivausryhmälle. Kaikki henkilökunnan tilat vievät yhteensä noin 
360 m². 

Varastot ja siivous

Varikolle tarvitaan riittävästi varastotilaa komponenttien, työkoneiden ja –lait-
teiden sekä materiaalien säilytykseen. Varastotilat kannattaa sijoittaa huolto- ja 
korjausrakennusten alle, siten että varastosta olisi suora yhteys tavarahissillä kor-
jaamotilaan tai työpajaan. Lastausalue vie tilaa noin 1 100 m². Korjaamon käsiva-
rastossa säilytetään jatkuvasti tarvittavia työkaluja ja varaosia, käsivarastossa on 
oltava mahdollista ajaa trukilla. Varastoille kannattaa kokonaisuudessaan varata 
vähintään 1 250 m². Siivousta varten tarvitaan siivouskomerot huolto- ja säilytys-
halleihin sekä siivouskeskus. Siivousvälineille varattava tila on noin 35 m².

Koeajo ja testausrata

Vaunujen tulee päästä kulkemaan tarvittaessa varikon ympäri, ilman että ne täy-
tyisi ajaa huolto- tai säilytystilojen kautta. Varikon ympäri kulkevalla ratalenkillä 
voidaan koeajaa vaunuja, testata jarruja ja katsastaa vaunuja. Radan minimikaar-
resäde on 23 m. Ohituspaikat estävät varikon ruuhkautumista, jos joku vaunuista 
vikaantuu. Koko varikkopiha ratoineen ja rakennuksineen vie tilaa noin 30 100 
m².

Liikenteen häiriöttömyys

Liikenteen häiriöttömyys on tärkeä edellytys Raide-Jokerin toiminnalle. Varikol-
la tuleekin varautua useisiin häiriötekijöihin, jotta niitä voidaan ehkäistä ja nii-
hin voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti. Pienet onnettomuudet, kolarit ja 
raiteille pysäköidyt autot aiheuttavat viivytyksiä liikenteessä. Häiriötilanteet on 
hoidettava mahdollisimman nopeasti, eikä pelastuslaitoksen apu aina ole riittä-
vää. Varikolla on kokenutta henkilökuntaa teknisten vikojen korjaukseen ja val-
miustilassa oleva raivaus/korjausryhmä sujuvoittaa liikennettä häiriötilanteissa.

Vallilan kalliovarikko

HKL on suunnitellut Koskelan ja Vallilan raitiovaunujen sijoittamista maanalai-
seen varikkoon Vallilassa. Kalliovarikosta on laadittu yleissuunnitelma, jossa se 
on mitoitettu 170 raitiovaunulle. Tähän sisältyy varaus Raide-Jokerin vaunuille.  

Yleissuunnitelman kustannusarvio on 160 milj. euroa hankevaraukset mukaan lu-
kien. Jos Raide-Jokerin vaunut sijoitetaan kalliovarikolle, voidaan Raide-Jokerin 
varikkoinvestoinnin suuruus laskea sen vaunujen osuutena varikon kokonaiska-
pasiteetista. Tällöin 32 vaunun mukaan laskettuna Raide-Jokerin osuudeksi tulee 
30,1 milj. euroa, joka on hieman edullisempi erilliseen maanpäälliseen varikkoon 
verrattuna. Raide-Jokeri hyötyy tällöin varikon suuresta koosta, jonka ansiosta 
suuret investoinnit jakautuvat isolle vaunumäärälle. 

Vallilaan sijoitettavan varikon haittapuolena voidaan pitää pitkää, lähes 5 kilo-
metrin pituista ajomatkaa itse Jokeri-radalle, joka puolestaan lisää liikenteenhoi-
to- ja radan kunnossapitokustannuksia. Se, että vaunujen tyhjänä ajo päätepysä-
keille tapahtuu osittain kantakaupungin raitiotieverkossa, saattaa jossain määrin 
heikentää liikenteenhoidon täsmällisyyttä.

Varikon sijaintivaihtoehdot ja niiden vaikutus liikennöintikustannuksiin

Alustavissa kartoituksissa Raide-Jokerille on löydetty radan varrelta kahdeksan 
sijoituspaikkaa, joista kaksi sijaitsee Espoossa ja kuusi Helsingissä.  Selvitykset 
ovat olleet alustavia, eikä niiden perusteella voida vielä sanoa mitään varmaa eri 
vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuudesta. Näiden lisäksi Helsinki on selvittänyt 
HKL:n raitiovaunuja varten kolmea maanalaista varikon paikkaa Koskelassa ja 
Vallilassa. Eri varikkovaihtoehtojen sijainti on esitetty kuvassa 44.

Varikkojen määrällä ja sijainnilla on merkitystä liikennöintikustannusten sekä 
jossain määrin myös liikenteenhoidon varmuuden kannalta. Seuraavassa on ver-
tailtu kahta erilaista toimintamallia niiden sijainnista aiheutuvien hukka-ajojen 
kannalta.

Vaihtoehdossa A on Pirkkolaan, radan keskivaiheille sijoitettu Raide-Jokerin varik-
ko, jonne kaikki 32 vaunua sijoitetaan. Etäisyys Itäkeskuksen päätepysäkille on 11 
km ja Tapiolaan 13,7 km. Päivittäin ajossa olevien 29 vaunun ajosuorite varikon ja 
päätepysäkkien välillä on arkisin 1 086 km ja vuodessa yhteensä 301 100 km. Tämä 
on 11 % vaunujen vuotuisesta ajosuoritteesta.

Vaihtoehdossa B on Roihupeltoon sijoitettu pikaraitiotievarikko, jonne sijoitetaan 
16 vaunua ja Vermoon sivuvarikko, jonne sijoitetaan myös 16 vaunua. Ajomatka 
Roihupellosta Itäkeskukseen on 1,6 km ja Vermosta Tapiolaan 8,4 km. Päivittäin 
ajossa olevien 29 vaunun varikon ja päätepysäkkien välillä on arkisin noin 437 km 
ja vuodessa yhteensä 121 600 km. Tämä on 6 % vaunujen vuotuisesta ajosuorittees-
ta.

Kahden varikon järjestelmässa tyhjänäajon suorite on 179 600 km/v vähemmän 
kuin yhden varikon mallissa. Kustannusero on 231 600 euroa/v. Tätä vastaan tulee 
asettaa kahden varikon investoinneista ja ylläpidosta aiheutuvat lisäkustannukset 
yhden varikon malliin nähden.
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Kuva 46. Raide-Jokerin varikkovaihtoehdot. 

Kuva 47. Varikko Karlsruhessa (Kuva TTK).
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5  VAIKUTUKSET

5.1 Liikenteelliset vaikutukset

Liikenne-ennustemenetelmä

Joukkoliikenteen matkustajamääräennuste on laskettu pääkaupunkiseudun lii-
kenne-ennustemallilla (YTV: Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2003:9). Malli 
perustuu syksyllä 2000 tehtyyn pääkaupunkiseudun henkilöliikennetutkimuk-
seen. Malli soveltuu erilaisten maankäyttösuunnitelmien ja suurten liikenne-
hankkeiden liikenteellisten vaikutusten arviointiin.

Henkilöliikenteen ennuste perustuu neliportaiseen mallijärjestelmään. Ensim-
mäisessä vaiheessa lasketaan pääkaupunkiseudun eri osa-alueiden tuottamat 
liikennetuotokset. Toisessa vaiheessa lasketaan kultakin osa-alueelta lähtevien 
matkojen suuntautuminen. Kolmannessa vaiheessa lasketaan matkojen kulkuta-
pajakauma kunkin lähtö- ja määräpaikkaparin välillä. Neljännessä vaiheessa mal-
linnetaan matkojen reitinvalinta.

Liikenne-ennuste on laskettu vuodelle 2030. Liikenne-ennusteen pohjana olevat 
väestö- ja työpaikkaennusteet ovat pääosin pääkaupunkiseudun liikennejärjestel-
mäsuunnitelman 2007 mukaiset. Helsingin osalta maankäyttöä on tarkennettu 
uusimpien suunnitelmien mukaisiksi.

Vuoden 2030 liikennejärjestelmän kuvaus pohjautuu myös pääkaupunkiseudun 
liikennejärjestelmäsuunnitelmaan 2007. Raide-Jokerin linjausta, pysäkkejä ja 
matkanopeuksia on kuitenkin tarkennettu ja vastaavasti Bussi-Jokerin linjaku-
vausta on tarkistettu. Muista muutoksista merkittävin on linjan Bussi-Jokeri 2 
liikennöinti sekä Raide-, että Bussi-Jokeri -vaihtoehdoissa. Yksityiskohtaiset lii-
kennöintisuunnitelmat selviävät tämän raportin liikennöintiosiosta.

Joukkoliikenteen kysyntä laskettiin pääkaupunkiseudun liikenne-ennustemallil-
la erikseen sekä Raide-, että Bussi-Jokeri -vaihtoehdoille. Mallilla saadut tulokset 
eivät olleet kaikilta osin uskottavia, sillä tulosten perusteella Raide-Jokeri -vaih-
toehdossa olisi noin 2000 joukkoliikennematkaa vuorokaudessa vähemmän kuin 
Bussi-Jokeri -vaihtoehdossa. Tämä johtuu siitä, että pääkaupunkiseudun liiken-
ne-ennustejärjestelmä ei ota riittävästi huomioon niitä raideliikenteen erityispiir-
teitä, jotka tekevät pikaraitiovaunusta bussia houkuttelevamman vaihtoehdon.

Tämän vuoksi työssä tehtiin oletus, että Raide- ja BussiJokeri -vaihtoehdoissa on 
molemmissa sama määrä joukkoliikennematkustajia. Toisin sanoen vaihtoehto-
jen vertailussa käytettiin samaa joukkoliikenteen kysyntäennustetta. Eroksi Rai-
de- ja Bussi-Jokeri -vaihtoehtojen välille jäi reitinvalinta eli se miten matkustajat 
jakautuvat eri joukkoliikennelinjoille.

Joukkoliikenteen matkustajien reitinvalinta laskettiin Emme3-ohjelmistolla. Rei-
tinvalintaa mallinnettaessa käytettiin seuraavia matkustajien käyttäytymistä ku-
vaavia parametreja:

• ajoneuvossaoloajan painokerroin = 1
• odotusajan painokerroin = 1.35
• kävelyajan painokerroin = 2
• nousuajan painokerroin = 1
• odotusaikatekijä = 0.3
• ”koetun vuorovälin leikkuri” 45 minuuttia

Yllä olevia parametreja käytettiin sekä Raide-, että Bussi-Jokeri -vaihtoehdolle. 
Yleensä matkustajat kokevat raideliikenteen bussiliikennettä houkuttelevam-
maksi. Tämä voidaan havaita ihmisten todellisesta liikennekäyttäytymisestä, sillä 
raideliikenne saa bussiliikenteeseen nähden enemmän matkustajia kuin pelkän 
matka-ajan ja vuorotarjonnan perusteella voidaan olettaa. Tätä nk. statustekijää 
voidaan mallintaa nousuvastuksen avulla. 

Työssä käytettiin seuraavia nousuvastuksia:
• metro 0 min
• juna 0 min
• Raide-Jokeri 0 min
• Bussi-Jokeri 2.86 min
• ratikka 2.9 - 3.8 min riippuen linjan pituudesta
• HKL-bussi 1.9 - 7.2 min riippuen linjan pituudesta
• seutubussi 2.7 - 8.6 min riippuen linjan pituudesta

Käytetyt parametrit ja nousuvastukset ovat Bussi-Jokerin nousuvastusta lukuun 
ottamatta samat kuin länsimetron suunnittelussa on käytetty. Bussi-Jokerin nou-
suvastusta pienennettiin länsimetrotyössä käytetystä arvosta 4.3 minuuttia, kos-
ka se johti epärealistisen pieniin matkustajamääriin Bussi-Jokeri -linjalla.

Bussi-Jokerin oikean nousuvastuksen löytämiseksi tehtiin herkkyystarkastelu, 
jonka tulokset näkyvät allaolevassa taulukossa.

Bussi-Jokerin matkustajaennuste on herkkä nousuvastuksen muutoksille. Jos 
nousuvastukselle käytetään arvoa 0 min, saa Bussi-Jokeri lähes 56 000 nousua 
vuorokaudessa. Jos nousuvastukselle annetaan länsimetrosuunnitelman mukai-
nen nousuvastus 4.30 min, on nousujen määrä vain puolet tästä.

Joukkoliikennematkoihin käytetty kokonaismatka-aika ei ole herkkä valitulle Bussi-
Jokerin nousuvastukselle. Herkkyystarkasteluilla saatu kokonaismatka-ajan ero on 
maksimissaan alle 100 tuntia vuorokaudessa. Tämä johtuu siitä että muut joukko-
liikennelinjat pystyvät kompensoimaan Bussi-Jokerin statuksessa tapahtuvat muu-
tokset.

Pienimmällä Bussi-Jokerin nousuvastuksella ei saada pienintä kokonaismatka-
aikaa, koska silloin matkustajat suosivat Bussi-Jokeria matka-aikanäkökulmasta 
liikaa muihin joukkoliikennevälineisiin nähden. Yhteiskuntataloudellisessa laskel-
massa (kpl 6.1) odotusajan painolla on oleellinen vaikutus, koska täällä mainitulla 
tekijällä on kuvattu matkavaivan eroja.

Vaikutukset linjaston kokonaiskysyntään

Raide-Jokerin vaikutuksia joukkoliikenteen kysyntään ja matka-aikoihin on arvi-
oitu kiinteällä joukkoliikenteen kysynnällä. Eri linjastovaihtoehdot on sijoiteltu 
Emme-ohjelmalla. Nykytilanteessa Bussi-Jokerin matkustajamäärä on keskimää-
räisenä talviarkipäivänä 25 500. Ennustetilanteessa vuonna 2030 on arvioitu, että 
arkipäivän matkustajamäärä olisi Bussi-Jokerilla 36 000 ja Raide-Jokerilla 48 000. 
Ennustetilanteessa on huomioitu väestön kasvu, suunnitellut maankäyttömuutok-
set ja liikenteen suuntautumisen muutokset. Varsinaisessa Raide-Jokerin suunni-
telmassa ei ole arvioitu maakäyttömuutoksia eikä liikenteen suuntautumisen vaiku-
tuksia, vaan ne perustuvat seudun yleiseen kehitykseen.

Bussi-Jokerilla on jo nykyisin havaittavissa, että nousumäärät ovat merkittävästi 
muita bussilinjoja isommat. Linjan suosio osoittaa, millaisia myönteisiä vaikutuksia 
on saavutettavissa, kun tarjontaa keskitetään runkobussilinjalle, joka brändätään 
ja markkinoidaan hyvin. Bussi-Jokerin nousumäärien kasvu ennustetilanteeseen 
vuonna 2030 vastaa seudun väestömäärän kasvua. Raide-Jokerin suurempi nousu-
määrä suhteessa Bussi-Jokeriin aiheutuu palvelutason parantumisesta. Sijoitteluis-

nousuvastus matkustajamäärä
Tuusulanväylän 
sillalla aht

nousut Bussi-Joke-
riin vuorokaudessa

PKS joukkoliikenne-
matkoihin käytetty 
aika (h / vrk)

0.00 1510 55906 478702

1.00 1340 49567 478612

2.00 1200 42324 478610

2.86 1057 36050 478651

4.30 873 28374 478691

Taulukko 4. Herkkyystarkastelu
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Kuva 48. Bussi-Jokerin nousumäärät nykytilanteessa vuonna 2009 ja ennustetilan-
teessa vuonna 2030 sekä Raide-Jokerin nousumäärät ennustetilanteessa vuonna 
2030.
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sa on käytetty alhaisempaa nousuvastusta Raide-Jokerille. Vertailuvaihtoehdossa 0+ 
Bussi-Jokerin liikennöintiolosuhteita ei ole parannettu nykyisestä. Bussiliikenteen 
keskinopeuksien viime aikainen lasku ja asiakastyytyväisyystutkimuksessa luotet-
tavuudesta annetut arviot tukevat sitä näkemystä, että Bussi-Jokerin liikennöin-
tiolosuhteet heikkenevät nykyisestä, ellei linjan luotettavuutta kehitetä esim. voi-
makkaimmin liikennevaloetuuksin tai bussikaistojen automaattivalvonnan avulla. 
Raide-Jokerin oma kulku-ura takaa muun liikenteen ruuhkautumisesta riippumat-
toman kulun. Niissäkin paikoissa, joissa Raide-Jokeri kulkee muun joukko- tai hen-
kilöautoliikenteen kanssa samalla uralla, sujuvuus pyritään varmistamaan. Lisäksi 
laaditun liikennöinnin simuloinnin perusteella voidaan arvioida, että Raide-Jokerin 
liikennöinti on luotettavaa.

Sijoittelujen tuloksena on havaittu, että Raide-Jokeri pidentää jonkin verran mat-
kustajien ajoneuvossa oloaikoja, kävelymatkoja ja odotusaikoja. Sen sijaan matkus-
tajien matkavastuksen on arvioitu pienenevän Raide-Jokerissa. Tätä kautta Raide-
Jokerin toteuttaminen pienentää matkustajien matkavaivaa, kasvattaa nousujen 
määriä koko linjastossa ja Raide-Jokerilla. Kokonaisuudessaan painotettu aikasäästö 
on Raide-Jokerilla 1 150 tuntia arkivuorokaudessa. Raide-Jokerin on arvioitu lisää-
vän Jokeri-linjan matkustajia 12 000 arkivuorokautta kohden.

Matkustajien kannalta liikenteen luotettavuus on tärkein joukkoliikenteen ko-
konaislaadun osatekijä. Matkavaivan pienentäminen aiheutuu siitä, että Raide-
Jokerille on tavoitteena toteuttaa pääsääntöisesti oma kulku-ura, jolloin muun 
liikenteen häiriöt linjalle ovat mahdollisimman vähäiset. Raide-Jokerin liiken-
nöintisuunnitelmassa tavoitteena on ollut lisäksi, että matka-ajat ruuhka-aikoina 
ja muuna aikana ovat nykyistä enemmän samat. Tällöin matkustajalle matka-ajan 
ennustettavuus on parempi ja lähtöajat ovat enemmän tunnista toiseen toistuvia. 
Yleisesti ei ole hyväksyttävissä, että runkobussilinjaa eristettäisiin yhtä voimak-
kaasti irralliseksi muusta liikenteestä ja mahdollisesti myös muusta joukkolii-
kenteestä. Sen vuoksi vertailuvaihtoehdossa 0+ bussilinjan toimintaedellytyksiä 
ei ole parannettu. Työn ensisijaisena tavoitteena on ollut muodostaa riittävän 
tarkka linjaus Raide-Jokerin tilavarausta varten, eikä suunnitella parannettua 
0+-vaihtoehtoa.

Jokerin kuormituksen jakautuminen

Bussi-Jokerin kuormittuneimmat kohdat sijoittuvat Viikin ja Maunulan välille. 
Kuormitetuin pysäkkiväli on tällä hetkellä Tuusulanväylän kohdalla. Ruuhka-
suunta on aamulla länteen ja iltapäivällä itään. Linja kuormitus on heikointa Pi-

täjänmäen ja Leppävaaran välillä. Espoossa eniten on kuormittunut Leppävaaran 
ja Otaniemen väli.

Raide-Jokerin huippukuorma on Bussi-Jokerin tapaan Viikin ja Maunulan välillä. 
Sijoittelujen perusteella Raide-Jokeri kuormittuu kuitenkin selvästi tasaisemmin 
kuin Bussi-Jokeri.  Huippukohdan matkustajamäärä Tuusulanväylän kohdalla on 
kuitenkin samantasoinen kuin Bussi-Jokerilla. Raide-Jokerilla on Bussi-Jokeria 
selvästi enemmän matkustajia Itäkeskuksen ja Oulunkylän välillä ja Ilkantien ja 
Huopalahden aseman välillä. Merkittävin lisäys Raide-Jokerilla on Leppävaaran 
ja Tapiolan välillä. Bussi-Jokerin linjaus eroaa Espoossa merkittävästi Raide-Joke-
rin linjauksesta. Raide-Jokeri kulkee suoraan Leppävaarasta Tapiolaan, kun taas 
Bussi-Jokeri kiertää Otaniemen kautta. Sijoittelujen perusteella tämä tuo merkit-
tävästi lisämatkustajia Jokerille. Matka-ajan nopeutumisesta hyötyvät erityisesti 
Etelä-Espoon ja Leppävaaran sekä Pitäjänmäen väliä kulkevat matkustajat. Länsi-
metron rakentamisen myötä Tapiolan merkitys vaihtopaikkana kasvaa merkittä-
västi.

Yleisesti vaikuttaa siltä, että alhaisemman nousuvastuksen myötä Raide-Jokeri 
valitaan matkan osaksi Bussi-Jokeria useammin. Tämä aiheuttaa siirtymää muilta 
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saman korridoorin yhteyksiltä. Aiempaa useampi matka tehdään kokonaan raide-
liikenteellä. Sijoittelujen perusteella Raide-Jokerin matkustajista isompi osa mat-
kustaa myös lähijunalla ja metrolla. Raide-Jokeri kasvattaa merkittävästi pää- ja 
rantaradan sekä länsi- ja itämetron matkustajamääriä. Vähenemistä puolestaan 
tapahtuu varsinkin Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän bussilinjoilla.

Viereisellä sivulla olevissa kuvissa on esitetty Bussi-Jokerin (ve 0+) ja Raide-Joke-
rin (ve 1) kuormittuminen aamuhuipputunnin aikana ennustetilanteessa vuonna 
2030. Kuvissa on esitetty vain sellaiset matkustajavirrat, jotka matkan jossakin 
vaiheessa käyttävät jokerilinjaa. Liitteenä on esitetty kuormituskuvia myös muina 
ajankohtina.

Eniten kuormittuvat pysäkit ja vaihtojen määrät

Edellä olevissa kuvissa on esitetty nousijoiden ja laskijoiden määrät solmukohtai-
sesti ympyröinä, jonka keskellä on nousevien ja poistuvien matkustajien määrät 
huipputunnin aikana.

Bussi-Jokerilla käytetyimpiä pysäkkejä ovat Itäkeskus (724 matkustajaa / aht), 
Latokartano (574), Maunula (642) ja Otaniemi (621). Otaniemen pysäkin käyt-
täjistä vaihtaa metroon noin 400 matkustajaa. Otaniemessä metroon vaihtajista 
hiukan yli puolet jatkaa metrolla edelleen Tapiolan länsipuolelle. 

Raide-Jokerilla käytetyimpiä pysäkkejä ovat Itäkeskus (713 matkustajaa / aht), 
Viikki (639), Oulunkylä (1059), Maunula (641), Leppävaara (735) ja Tapiola 
(1432). Raide-Jokeri houkuttelee jonkin verran enemmän vaihtomatkustajia sä-
teittäisiltä raideyhteyksiltä. Tapiolassa noin 900 matkustajaa vaihtaa Raide-Joke-
rin ja länsimetron välillä. Näistä matkustajista noin 50 alku- tai määräpaikkana 
on Otaniemi. Siten Leppävaaran suunnasta Otaniemeen ei matkusteta juurikaan 
Raide-Jokerilla, vaan matkustajat käyttävät suoria bussiyhteyksiä. Enemmistön 
kannalta suora Raide-Jokerin linjaus Tapiolaan näyttäisi olevan hyvä asia.

Raide-Jokeri lisää jonkin verran vaihtojen määriä. Huipputunnin aikana vaihtoja 
tehdään noin 600 enemmän vertailuvaihtoehtoon 0+ verrattuna. Koko vuorokau-
den tasolla vaihtojen määrä kasvaa noin 4 700. Koko pääkaupunkiseudun joukko-
liikennematkoista vaihdollisten matkojen osuus kasvaa siten noin 0,5 prosenttia.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset Bussi-Jokerille

Raide-Jokerin rakentaminen aiheuttaa haittaa Bussi-Jokerin ja muun bussiliiken-
teen liikennöinnille sekä muulle liikenteelle. Merkittävimmät haitat joukkoliiken-
teelle aiheutuvat terminaaleissa sekä Huopalahdessa Eliel Saarisen tiellä ja Oulun-
kylän sekä Viikin välisellä joukkoliikennekadulla. 

Tapiolan, Leppävaaran ja Itäkeskuksen terminaaleissa rakentamisesta aiheutuu 
haittaa. Tapiolassa Raide-Jokeri voidaan huomioida jo länsimetron rakentamisen 
yhteydessä, mikä vähentää Raide-Jokerin rakentamisen aikaisia haittoja. Termi-
naali voidaan joutua kuitenkin osin tilapäisesti siirtämään esimerkiksi nykyisen 
Tapiontorin yhteyteen. Leppävaarassa Raide-Jokerin toteuttaminen aiheuttaa 

haittaa jonkin verran nykyisen liityntäterminaalin toimivuudelle. Myös Itäkes-
kuksen terminaalissa rakentaminen jonkin verran aiheuttaa haittaa terminaalin 
toimivuudelle. Rakentamisen aikaisia haittoja voidaan minimoida siten, että eni-
ten liikenteelle haittaa aiheuttavat toimenpiteet toteutetaan kesäaikoina. Esimer-
kiksi Itäkeskuksessa uutta pysäkkialuetta voidaan osin hyödyntää myös raken-
tamisen jälkeen ja ennen liikenteen aloittamista siihen asti, kunnes Bussi-Jokeri 
poistuu terminaalista.
Huopalahdessa Eliel Saarisen tien ja Oulunkylän sekä Viikin välillä Maaherrantien 
rakentaminen aiheuttaa haittaa Bussi-Jokerin liikennöinnille. Rakentaminen voi 
edellyttää pidempiaikaisia poikkeusjärjestelyjä, mitkä kannattaa keskittää mah-
dollisimman pitkälti kesäaikaan. Maaherrantien toteuttaminen voi aiheuttaa ti-
lapäisiä liikennekatkoksia Bussi-Jokerille, jos Vantaanjoen kohdalle ei rakenneta 
toista siltaa.

Vaikutukset muuhun liikenteeseen

Raide-Jokeri on suunniteltu siten, että vaikutukset muuhun liikenteeseen ovat 
mahdollisimman vähäiset. Liikennesuunnitelmissa on huomioitu jo aiemmin tai 
käynnissä olleet liikennesuunnitelmat. Siten osa muutoksista perustuu jo tehtyi-
hin päätöksiin nykytilanteeseen verrattuna. Joissakin liittymissä Raide-Jokeril-
le varataan kulkuyhteys risteyksen läpi siten, että muu liikenne myös samassa 
kääntymissuunnassa joudutaan katkaisemaan. Vaikka liittymän läpäisemä ajo-
neuvomäärä heikkenee, kokonaisuuden kannalta tämä on kuitenkin myönteinen 
ratkaisu, koska Raide-Jokerilla on suurempi välityskyky kuin vastaavalla henki-
löautoliikenteellä. Pääsääntöisesti Raide-Jokeri on suunniteltu omalle ajouralle. 
Tämän vuoksi vaikutukset muuhun liikenteeseen ovat vähäiset. Vähäliikenteisillä 
kaduilla Raide-Jokeri kulkee muun liikenteen seassa. 
 
Tapiolassa merkittävimmät muutokset tehdään jo Länsimetron rakentamisen yh-
teydessä. Raide-Jokerin suunnitelmilla ei ole oleellista vaikutusta liikennesuun-
nitelmiin. Liikenteen välityskykyä heikentää jonkin verran Raide-Jokerin riste-
äminen muun liikenteen kanssa Pohjantien ja Merituulentien risteyksessä sekä 
Merituulentiellä Länsimetron itäisen sisäänkäynnin kohdalla.

Vihdintien liikenneympyrässä Raide-Jokeri on suunniteltu kulkemaan samas-
sa tasossa muun liikenteen kanssa. Liittymän ylittämistä varten Raide-Jokerille 
joudutaan varaamaan oma vaihe liikennevalojen vaihekierrossa. Lisäksi Raide-Jo-
kerille pyritään saamaan esteetön kulku liikenneympyrässä. Järjestely heikentää 
liikenteen sujuvuutta.

Vaikutukset liikenteen päästöihin

Päästöt vähenevät merkittävästi, kun Jokeri-linjaa liikennöidään pikaraitiotiellä 
bussien sijasta. Muutoksia päästömääriin on arvioitu joukkoliikenteen liikenne-
suoritteiden perusteella Jokeri-linjalla ja siihen liittyvillä poikkittaislinjoilla. Las-
kelmissa siirtymiä henkilöautoliikenteen ja joukkoliikenteen välillä ei ole oletettu 
tapahtuvan. Hiilidioksidipäästöt (CO2) vähenevät noin 85 prosenttia, typenoksi-
dipäästöt (NOx) noin 95 prosenttia ja partikkelipäästöt (PM) noin 70 prosenttia.    

5.2 Vaikutukset maankäyttöön ja kaupunkikuvaan

Vaikutusarvioinnin lähtökohdat

Arvioitaessa vaikutuksia nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön lähtötietoina on käy-
tetty Espoon ja Helsingin yleiskaavoja ja muita maankäyttösuunnitelmia. Näistä tie-
doista on luotu yleiskatsaus Raide-Jokerin reitin varren tärkeimmistä maankäytön 
hankkeista sekä niiden tarjoamasta potentiaalista ja haasteista Raide-Jokerin linja-
uksen kannalta. Maankäytön vaikutusten arvioinnin rajana on pidetty 400 metrin 
ja 800 metrin etäisyyttä pysäkeistä. Vaikutuksia on arvioitu alustavan yleissuunni-
telman tasoon liittyen melko yleisesti. Välittömiä ja välillisiä vaikutuksia on arvioi-
tu sekä suhteessa kaupunkirakenteeseen ja maankäyttöön yleensä että asumiseen, 
työpaikkoihin ja palveluihin sekä kaupunkikuvaan.

Yleiset vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja maankäyttöön

Raide-Jokerin toteutumisella ei ole varsin merkittäviä vaikutuksia Helsingin tai Es-
poon yhdyskunta- tai kaupunkirakenteeseen, koska raidelinjaus kulkee paljolti val-
miissa kaupunkirakenteessa.  Toteutumattomien ja täydentyvien alueiden suhteen 
raideliikenne tukee tiivistä kaupunkirakennetta, mikä on myös kestävän kehityksen 
mukaista kaupunkikehitystä. 

Jokeri-linja on pyritty sijoittamaan kaupunkirakenteessa keskeisesti maankäyttöön 
nähden ja maankäytön painopistealueiden kautta. Pysäkit pyritään saamaan maan-
käytön paikallisiin keskittymiin eli sellaisiin paikkoihin, joissa raidelinjan käyttäjät 
jo ovat tai joihin heillä on mahdollisimman hyvät yhteydet. 

Raide-Jokerin maankäytön potentiaaleja tukeva vaikutus on suurin kohdissa, joissa 
nyt ei ole maankäyttöä tai käyttötarkoitukset muuttuvat. Huomattavia maankäy-
tön muutospotentiaaleja on seuraavilla alueilla: 
-    Espoo: Pyhäristin ja Turvesuon alueet sekä Perkkaan alue
-  Helsinki: Pitäjänmäen täydennysrakentamisalueet; Haagassa Vihdin liikenneym-
pyrän ympäristö ja Haagan keskiosa; Maunulassa keskusta sekä koillisosa; Viikissä 
Viikinmäki sekä muut Viikin rakentuvat kohteet; Myllypuron uusi puukaupunkialue 
sekä Roihupelto. 

Tulevaa maankäyttöä suunniteltaessa kannattaa panostaa joukkoliikennettä tuke-
viin toimintoihin. Mm. koulut ja muut julkiset toiminnot lisäävät joukkoliikenteen 
käyttäjämääriä huomattavasti. Joukkoliikennettä tukee parhaiten toiminnoiltaan 
sekoittunut maankäyttö sekä asemien ympärille keskittyvä maankäyttö. Raide-Jo-
kerin linjauksen varren yhteenlaskettu nykyinen asukasmäärä 59 000 asukasta 400 
m säteellä pysäkeistä eli 2 360 asukasta ratakilometriä kohti osoittaisi Raide-Joke-
rin olevan kannattava jo nykyisin, mikäli ohjearvona käytetään Euroopassa yleisesti 
käytettyä asukaslukua 2000 asukasta/ratakilometri, joka on saksalainen valtion ra-
hoituksen raja-arvo pikaraitiotiehankkeille.” 
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Estevaikutukset

Pikaraitiotien estevaikutus on vähäinen. Rata voi muodostaa kulkuesteen nopeil-
la, aidatuilla osuuksilla sekä tunneleiden kallio- ja maaleikkausosuuksilla. Rata on 
suunniteltu kulkevaksi pääosin nykyisen katuverkkoon tai katujen rinnalle. Näin 
ollen merkittävämmän estevaikutuksen aiheuttaa jo nykyinen katu ja sen liikenne. 
Joukkoliikennekaduilla estevaikutus nykyiseen verrattuna ei olennaisesti muutu. 
Joissakin tapauksissa rata voi muodostaa esteen tärkeälle kevyen liikenteen yhtey-
delle. Mahdolliset olennaiset yhteydet voidaan huomioida hyvin tarkemmissa suun-
nitteluvaiheissa. Alustavassa yleissuunnitelmassa ei ole suunniteltu kaikkia kohtia 
yksityiskohtaisesti.

Vaikutukset asumiseen 

Raide-Jokeri parantaa yleisesti nykyisten ja uusien asukkaiden liikenneyhteyksiä ja 
nopeuttaa poikittaista liikkumista. Samalla se parantaa vanhojen ja uusien asuin-
alueiden saavutettavuutta ja vahvistaa näin niiden vetovoimaa. Raide-Jokeri tukee 
uusien joukkoliikenteeseen tukeutuvien tiiviiden ja kestävän kehityksen mukaisten 
asuinalueiden muodostumista ja edistää yleiskaavojen mukaisten asuinalueiden to-
teutumista. 

Vaikutukset työpaikkoihin ja palveluihin

Raide-Jokeri parantaa yleisesti nykyisten ja uusien työpaikkojen ja palvelukeskitty-
mien liikenneyhteyksiä ja asiointimatkoja sekä nopeuttaa poikittaista liikkumista. 
Samalla se parantaa vanhojen ja uusien työpaikka- ja palvelukeskittymien saavutetta-
vuutta ja vahvistaa näin niiden vetovoimaa. Raideliikenne on nykyaikana merkittävä 
imagoetu, jota yritykset ja palvelut voivat hyödyntää.

Raide-Jokeri tukee uusien joukkoliikenteeseen tukeutuvien työpaikka- ja palvelu-
alueiden muodostumista ja edistää näin kestävää kehitystä toimitilarakentamisessa. 
Olemassa olevien ja laajenevien aluekeskusten kannalta Raide-Jokeri lisää merkittä-
västi keskusten saavutettavuutta ilman autoa ja lisännee näin myös keskusten veto-
voimaa ja palveluiden käyttäjämääriä (mm. Leppävaara, Tapiola ja Itäkeskus). 

Raideliikenne edistää tiiviiden asuinalueiden muodostumista. Tiiviillä asuinalueilla 
palveluiden tuottaminen on taloudellisempaa ja asiointimatkat lyhyempiä. Tällöin 
suuri osa palveluista voidaan sijoittaa kävelyetäisyydelle asunnoista.

Vaikutukset kaupunkikuvaan

Raide-Jokeri raitiovaunuineen, kulku-urineen, johdatinpylväineen ja pysäkkeineen 
on kaupunkitilassa näkyvä ja jatkuva uusi elementti. Toistuvat johdatinpylväät ja 
pysäkit sekä kulku-uran yhtenäinen ilme kertovat kadun joukkoliikenneluonteesta, 
vaikka raitiovaunu ei juuri olisikaan paikalla. Pysäkit ja linjan muut varusteet luovat 
linjalle ja kaupungille imagoa. Kalusteiden ja varusteiden määrän kasvaessa pysäkki-
en ja linjan kaupunkikuvalliset vaikutuksetkin lisääntyvät, ja niiden korkealaatuinen 
suunnittelu on entistäkin tärkeämpää. Tämä koskee erityisesti laajempien varusteko-
konaisuuksien vaihto- ja terminaalipysäkkejä.

Vaikutukset nykyiseen ja tulevaan maankäyttöön ja kaupunkirakentee-
seen alueittain

Tapiola – Ahertaja – Pohjantori - Louhentori
Raide-Jokeri kulkee koko matkan Tapiolan keskuksesta Opintien ja Pohjantorin 
kautta valmiissa kaupunkirakenteessa olevia katulinjauksia noudattaen.  Alue on 
luonteeltaan väljää ja puutarhamaista pientalokaupunkia, johon sijoittuu sekä 
kerros- että pientaloja.  Alueelle ei ole tulossa merkittävästi uutta rakentamista 
Tapiolan keskustan elävöittämishankkeita lukuun ottamatta. Raide-Jokerin vai-
kutukset kohdistuvat lähinnä katuympäristöön ollen paikallisia mutta sellaisena 
merkittäviä. Muutokset eivät kuitenkaan merkittävästi heikennä Tapiolan kau-
punkikuvaa eivätkä aiheuta estevaikutuksia tulevalle maankäytölle alueella. Rai-
deliikenne lisää alueen ja sen palveluiden vetovoimaa ja saavutettavuutta joukko-
liikenteellä ja luo edellytyksiä alueen täydennysrakentamiselle.

Louhentori – (Pyhäristin pysäkkivaraus) - Turvesuo
Louhentorin ja Turvesuon välisellä osuudella tullee yleiskaavan mukaisesti maan-
käytöllisesti tapahtumaan eniten muutoksia. Espoon eteläosien yleiskaavassa 
esitetään Turvesuolle ja Pyhäristinpuistoon uutta rakentamista, matalaa ja tiivis-
tä asumista sekä julkisten palvelujen ja hallinnon alue. Nykyisin alue on pääosin 
pientalovaltaista asuinaluetta ja puistoa. Raide-Jokerin vaikutukset kohdistuvat 
alueella sekä nykyiseen että tulevaan asumiseen, julkisten palveluiden ja hallin-
non tulevaan alueeseen että viheralueisiin. Erilaiset paikalliset vaikutukset on 
tarkemmin kuvattu edellä kohdassa 3.2 paaluvälillä 2340-3080. Yleisesti Raide-
Jokeri lisää tulevien alueiden saavutettavuutta ja luo edellytyksiä yleiskaavaan 
merkitylle matalalle ja tiiviille rakentamistavalle. Pyhäristin pysäkkivarausta voi-
daan harkita toteutettavaksi tulevaisuudessa maankäytön kehittyessä.

Turvesuo – Laajalahti
Turvesuon pysäkin jälkeen ratalinjaus kulkee tunnelissa aina Kirvuntielle asti. 
Laajalahden alueelle ei maankäytöllisesti tule juurikaan muutoksia. Nykyisellään 
alue on varsin tiivistä asuinaluetta, jonne sijoittuu sekä kerros-, rivi- että pien-
taloja. Tunnelin suuaukot voivat vaikuttaa kaupunkikuvaan merkittävästi, joten 
niiden huolellinen suunnittelu ja sovittaminen ympäristöön on tärkeää. Laaja-
lahdessa pohjoisen tunneliaukon kohdalla pysäkki sijoittuu päiväkodin läheisyy-
teen, jolla on vaikutuksia päiväkodin pihatoimintojen siirtämiseen. Tunnelilinja-
uksen erilaiset paikalliset vaikutukset on tarkemmin kuvattu edellä kohdassa 3.2 
paaluvälillä 3080-4775.

Laajalahti - Leirikatu – Säteri
Laajalahden ja Leirikadun välillä rata ylittää sillalla Turunväylän. Raide-Jokeri si-
joittuu osuudella osittain asemakaavoittamattomalle alueelle sekä lähivirkistys- 
ja katualueelle. Radan vaikutusalueelle sijoittuu yleiskaavassa työpaikkoja ja lisää 
matalaa ja tiivistä asumista, joiden toteutumista ja saavutettavuutta rata tukee. 
Kaupunginosien välillä Raide-Jokeri eheyttää kaupunkirakennetta parantamalla 
yhteyksiä yli Turunväylän. Suunniteltu Säterin viherkansi sijoittuu asemakaavan 
mukaiselle viheralueelle, johon on asemakaavassa merkitty joukkoliikennekatu-
varaus. Vihersilta turvaa yleiskaavaan merkityn viheryhteyden.

Säteri – Rummunlyöjä - Leppävaara
Etelä-Leppävaara radan varrella on uutta, tiivistä ja kerrostalovaltaista kaupun-
kialuetta. Säterin silta aiheuttanee paikallisia vaikutuksia asumiseen radan var-
ressa, mutta sisältyy alueen asemakaavoihin. Leppävaaran asemanseutu on vielä 
kehittyvää kaupunkikeskusta-aluetta. Suurin osa suunnitelmista on tehty, mutta 
alueen rakentaminen jatkuu vielä. Raide-Jokerin linjaus on esitetty alueen asema-
kaavoissa. Raide-Jokeri lisää alueen ja sen palveluiden vetovoimaa ja saavutetta-
vuutta joukkoliikenteellä ja parantaa edellytyksiä seudullisestikin houkuttelevalle 
palvelukeskittymälle.

Leppävaara – Perkkaa
Perkkaalle Rantaradan ja Raide-Jokerin varteen on suunnitteilla suuri vapaa-ajan 
toimintojen elämyspuisto. Myös vanhinta, kerrostalovaltaista Perkkaata kehite-
tään voimakkaasti. Alueelle rakennetaan lisää uutta asumista ja vanhaa tiiviste-
tään. Myös työpaikkojen määrä alueella kasvaa voimakkaasti kun koko Turunväy-
län tähän asti rakentamaton alue on varattu toimitilarakentamiselle. Raide-Jokeri 
lisää alueen ja sen palveluiden ja työpaikkojen vetovoimaa ja saavutettavuutta 
joukkoliikenteellä ja parantaa edellytyksiä seudullisestikin houkuttelevalle työ-
paikka- ja palvelukeskittymälle. 
Perkkaa – (Vermon pysäkkivaraus) - Pajamäki 
Alueen merkittävä toimija on Vermon ravikeskus. Sen ympäristö on tarkoitus kaa-
voittaa virkistysalueeksi. Ratalinjauksen pohjoispuolella Espoossa on pääosin ra-
kentunut pientaloalue. Helsingin puolella Raide-Jokeri kulkee tunnelissa Patteri-
mäen puistoalueen läpi. Patterimäen länsipuolella radan varteen on yleiskaavaan 
merkitty kerrostalovaltainen asumisen ja toimitilojen alue, jonka täydentymistä 
Raide-Jokeri tukee. Vermon pysäkkivarausta voidaan harkita toteutettavaksi tu-
levaisuudessa maankäytön kehittyessä.

Pajamäki- Takomotie - Valimotie 
Osuus on pääosin valmiiksi rakennettua toimitilavaltaista aluetta. Rakentamista 
tiivistetään edelleen Pitäjänmäentien ympäristössä. Yleiskaavassa Pitäjänmäen-
tien liepeille on osoitettu kerrostalovaltaista toimitiloihin painottuvaa rakenta-
mista.  Raide-Jokeri lisää alueen ja sen palveluiden ja työpaikkojen vetovoimaa ja 
saavutettavuutta joukkoliikenteellä ja parantaa edellytyksiä seudullisestikin hou-
kuttelevalle työpaikkakeskittymälle. 

Valimotie – Vihdintie - Huopalahden asema
Etelä- ja Keski-Haagan asuinalueet tiivistyvät Vihdintien kiertoliittymän ja Eliel 
Saarisen tien ympärillä. Uudet asuinalueet täydentävät nykyistä kaupunkiraken-
netta. Yleiskaavassa osuus on osoitettu kerrostalovaltaiseksi asuin- ja toimitila-
alueeksi. Kaupunkikuva muuttuu rakennetummaksi ja kaupunkimaisemmaksi. 
Alue on yleiskaavassa osin merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteelli-
sesti merkittäväksi alueeksi. Raide-Jokerin linjaus ei merkittävästi vaikuta alueen 
arvoihin tai ominaisuuksiin. 
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Huopalahden asema – Ilkantie – Hämeenlinnanväylä -  Pirkkola
Raide kulkee näiltä osin valmiissa kaupunkirakenteessa. Maankäytöllisiä muu-
toksia ei juurikaan ole tulossa. Keskuspuiston kohdalla rata kulkee katulinjauksen 
myötäisesti. Alue on yleiskaavassa osin merkitty kulttuurihistoriallisesti ja raken-
nustaiteellisesti merkittäväksi alueeksi. Raide-Jokerin linjaus ei merkittävästi vai-
kuta alueen arvoihin tai ominaisuuksiin. 

Pirjontie - Maunula – Tuusulanväylä
Maunulan oleva keskusta tiivistyy ja keskustaan rakennetaan lisää palveluita ja 
asumista. Raide-Jokeri on jo huomioitu merkittävänä tekijänä keskustauudistus-
ta suunniteltaessa. Maunulaan on valmisteilla suojelukaava. Lisäksi Maunulan 
koillisosaan on tulossa pientaloasumista Tuusulanväylän varteen. Alue on yleis-
kaavassa osin merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti merkittä-
väksi alueeksi. Raide-Jokerin linjaus ei merkittävästi vaikuta alueen arvoihin tai 
ominaisuuksiin. Yleisesti Raide-Jokeri lisää Maunulan keskustan saavutettavuutta 
ja vetovoimaa ja luo edellytyksiä kaavoissa osoitetulle täydennysrakentamiselle. 

Tuusulanväylä - Mestarintie – Mäkitorpantie - Oulunkylän asema – Verä-
jämäki
Tuusulanväylän ja Veräjämäen pysäkkien välinen osuus kulkee valmiissa kaupun-
kirakenteessa, johon ei ole tulossa maankäytöllisiä muutoksia. Alueella on ker-
ros- ja pientalovaltaista asumista sekä Oulunkylän keskusta palveluineen. Alue on 
yleiskaavassa osin merkitty kulttuurihistoriallisesti ja rakennustaiteellisesti mer-
kittäväksi alueeksi. Raide-Jokerin linjaus ei merkittävästi vaikuta näihin alueen 
arvoihin tai ominaisuuksiin. 

Viikinmäki – Viikin tiedepuisto - Latokartano
Nykyisellään osuus on kerrostalovaltaista asuin- ja toimitila-aluetta, keskustatoi-
mintoja sekä hallinnon ja julkisten palveluiden aluetta Viikissä. Viikinmäkeen on 
tulossa uusia asukkaita ja työpaikkoja ja Viikkiin yrityspuisto sekä opiskelija-asun-
toja. Yleisesti Raide-Jokeri lisää Viikin keskustan ja palveluiden saavutettavuutta 
ja vetovoimaa ja luo edellytyksiä tiiviille ja kaupunkimaiselle rakentamiselle. 

Myllärintie – Roihupelto - Itäkeskus
Nykyisellään kaupunkirakenne osuudella vaihtelee pientaloasumisesta teollisuus- 
ja toimitila-alueisiin sekä Itäkeskuksen seudulliseen palvelukeskittymään kerros-
taloineen. Myllärintien läheisyyteen Etelä-Myllypuroon on suunnitteilla tiivis ja 
matala puutalokaupunginosa. Raide-Jokeri lisää alueen saavutettavuutta ja luo 
edellytyksiä matalalle ja tiiviille rakentamistavalle. Roihupellossa Raide-Jokeri luo 
erinomaiset edellytykset työpaikka- ja toimitila-alueen kehittämiselle. Raide-Jo-
keri vahvistaa entisestään Itäkeskuksen asemaa monipuolisena ja saavutettavana 
palvelukeskuksena. 
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5.3 Vaikutukset kaavoihin

Raide-Jokerin rakentaminen ei edellytä yleiskaavojen muuttamista.

Asemakaavojen muutostarpeet on esitetty viereisessä kuvassa ja taulukossa. Tar-
kemmat asemakaavojen muutostarpeet on esitetty liitteessä 2.

5.4 Melu- ja tärinävaikutukset

Raideliikenne voi aiheuttaa melua, joka leviää ympäristöön joko ilmaäänenä tai 
runko-meluna. Melua voi syntyä etenkin vaihteiden kohdalla ja tiukoissa kaarteis-
sa. Raide-Jokerista ei aiheudu merkittävää ilmaäänenä kuultavaa meluhaittaa, sil-
lä radalla käytetyt minimikaarresäteet ovat riittävän suuria eikä ratalinjalla ajeta 
vaihteiden kautta. 

Raitioliikenne voi aiheuttaa kallio- ja tunneliosuuksilla kallion kautta välittyvää 
runkomelua radan läheisyydessä olevissa kallion varaan perustetuissa rakennuk-
sissa. Tämän johdosta radan rakennekerroksiin tai kiskon alle asennetaan tar-
vittaessa runkomelueristys, jolla estetään melun syntyminen ja sen leviäminen 
ympäristöön. Runkomelun vaimennusta tarvitaan mm. Laajalahden tunneliosuu-
della, Koivistontien-Antreantien-Jääskentien alueella.

Liikkeenä havaittavaa tärinää voi muodostua, jos sekä rata että asuinrakennus on 
perustettu maanvaraisesti savimaalle. Raide-Jokerin rata perustetaan pehmeik-
köalueilla paaluille tai syvästabiloinnin varaan, jolloin radasta ei aiheudu tärinä-
haittoja radan läheisyydessä oleville rakennuksille.

5.5 Vaikutukset maisema- ja ympäristökuvaan

Vaikutukset voivat olla varsin merkittäviä lähimaisemassa ja kaupunkikuvassa, 
jos katualue levenee, kokonaan uutta ratakäytävää toteutetaan viheralueelle tai 
puustoa ja kasvillisuutta poistetaan tai muutetaan. Toisaalta maisemaa ja lähiym-
päristöä on mahdollisuus Raide-Jokerin toteutuksen yhteydessä parantaa esim. 
istutuksin ja erilaisin ympäristörakentein. Katualueelle mm. istutetaan puita ja 
muuta kasvillisuutta, tehdään nurmetuksia ja uusia päällysteitä. 

Jatkosuunnittelun kaikissa vaiheissa tulee erityistä huomiota kiinnittää linjaan 
liittyvien ympäristörakenteiden huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen hy-
vän ympäristön luomiseksi. Erityisesti tunnelien suuaukot, joilla on suuri paikalli-
nen merkitys maiseman, virkistyksen, luonnon ja kaupunkikuvan kannalta, tulee 
suunnitella huolella haitallisten vaikutusten minimoimiseksi.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset maisemassa ja kaupunkikuvassa ovat voimak-
kaat. Rakentamisen aikana tulee huolehtia erityisesti puistoalueiden kohdalla 
suojauksesta ja rakentamisen jäljet tulee korjata huolella.

RAIDE-JOKERIN KAAVAMUUTOSTARPEET
NRO SIJAINTI PAALULUKU TOIMENPIDE

ESPOO

1
780 - 820 Pohjantien itäpuolella sijaitseva pysäköintialue joudutaan kaavoittamaan katualueeksi suunnitellun 

Pohjantien bussikaistan vuoksi. Muutosalueen koko noin 200 m2

2
1400 - 1450 Pohjantien ja Kalevalantien kaakkoiskulmassa nykyistä puistoaluetta joudutaan ottamaan katualueeksi. 

Muutosalueen koko noin 1200 m2

3

2340 - 5330 Louhentien pohjoispäästä aina Säterinmetsään asti joudutaan tekemään asemakaavamuutos. Osuudella 
nykyisissä asemakaavoissa alue on pääosin merkitty puistoksi. Osuudella on myös 
asemakaavoittamattomia alueita sekä liikennealueita.

4
8000 - 8759 Perkkaantien ja Ravitien risteyksestä Helsingin rajalle asti nykyistä puistoaluetta Ravitien pohjoisreunalla 

joudutaan kaavoittamaan katualueeksi noin 7,5 metrin leveydellä.
HELSINKI

5 0 - 820 Espoon rajalta Pitäjänmäentielle tulee tehdä asemakaavamuutos nykyiselle puistoalueelle.

6

2260 - 2520 Vihdintien kiertoliittymän kohdalle, nykyiselle asemakaavoittamattomalle alueelle joudutaan tekemään 
asemakaavamuutos. Eliel Saarisen tien länsipäässä katualuetta joudutaan levittämään ja Vihdintien 
rinnakkaiskadulle osoittamaan asemakaavassa uusi paikka.

7 3900 - 4020 Eliel Saarisen tiellä katualue levenee noin 500 m2 nykyisen puiston alueelle.

8

4420 - 5960 Pirkkolantien länsipäässä, keskuspuiston kohdalla ei ole nykyisin asemakaava. Pirkkolantien itäpäässä ja 
Pirjontiellä nykyistä puistoksi merkittyä aluetta joudutaan kaavoittamaan katualueeksi kadun 
eteläreunalla.

9 7280 - 7800 Käskynhaltijantien katualuetta joudutaan leventämään nykyisen puiston puolelle kadun eteläreunalla.
10 8470 - 8620 Oulunkyläntien ja Maaherrantien risteyksessä katualuetta levitetään puiston puolelle.

11
14450 - 14550 Viilarintiellä katualuetta levitetään Kauppamyllyntien pysäkkivarauksen kohdalla kadun molemmin puolin.

12
14900 - 15330 Viilarintien ja Varikkotien risteyksessä katualuetta levitetään idän ja etelän suuntaan. Katujen 

koilliskulmassa sijaitseva rivitalotontti joudutaan kaavoittamaan uudelleen.
13 15500 - 15600 Varikkotien metrosiltojen kohdalla katualuetta joudutaan levittämään pohjoiseen.

14
15860 - 15910 Varikkotien ja Raaseporintien luoteiskulmassa olevan rivitalotontin eteläreunasta joudutaan ottamaan 

noin 200 m2 katualueeksi.

Kuva 51. Kaavamuutostarve koko linjalla. 
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5.6 Vaikutukset viheryhteyksiin ja ulkoilureitteihin

Raide-Jokerin rakentamisen myötä linjauksen läheisyydessä olevia ulkoilureittejä 
ja kevyen liikenteen yhteyksiä joudutaan osin järjestelemään uudelleen. Radan ra-
kentaminen aiheuttaa tai lisää paikoitellen jonkin verran estevaikutusta. Yhteyk-
siä voidaan parantaa huolellisella reitistön uudelleen järjestelyillä ja rakentamalla 
uusia kevyen liikenteen yhteyksiä.

Keskeisten viheryhteyksien osalta uuden radan rakentaminen ei tuo suuria muu-
toksia, kun rata sijoittuu pääosin olevalle katualueelle tai sen välittömään läheisyy-
teen kuten Vantaanjoen ylityskohdassa joukkoliikennekadulle ja Keskuspuistossa 
Pirkkolantien eteläpuolelle kadun viereen. Rata lisää kuitenkin estevaikutusta pai-
koitellen jonkin verran sekä eliöiden että ihmisen liikkumisen osalta.

5.7 Vaikutukset kulttuurihistoriallisiin ja luonnon arvokohtei-
siin

Raide-Jokerin ratalinjan alle ei jää arvokkaita luontokohteita eikä muinaisjään-
nöksiä. Maalinnoitusalueisiin ja niiden yhdysteihin kohdistuvat vaikutukset ovat 
vähäiset. Jatkosuunnittelussa on varauduttava Natura-arvioinnin tekemiseen, 
kun Vantaanjoki nimetään Natura-alueeksi.

Raide-Jokerilla ei ole laajoja vaikutuksia kulttuuriympäristöihin ja luonnon arvo-
kohteisiin Helsingin alueella, koska se kulkee pääosin rakennetussa ympäristössä 
sijoittuen katualueille tai niiden läheisyyteen. Muutokset ja vaikutukset kohdistu-
vat lähiympäristöön ja voivat olla hyvinkin merkittävät, kun radan alta poistetaan 
puusto ja muu kasvillisuus, katutila laajenee tai raivataan kokonaan uutta tilaa 
viheralueelta rataa varten. Toisaalta radan rakentamisella on myös positiivisia vai-
kutuksia, kun katuympäristöä parannetaan esim. istutuksin. Rata rakenteineen 
saattaa aiheuttaa muutoksia vesiolosuhteissa herkissä paikoissa, mikäli niiden eh-
käisemiseksi ei ryhdytä toimenpiteisiin. Rata ja sen rakentaminen tulee ajoittaa ja 
suunnitella siten, että haitalliset vaikutukset voidaan minimoida. Tällaisia herk-
kiä kohteita ovat mm. Riistavuorenpuiston suoalue, Alppiruusupuisto, Mätäjoki ja 
erityisesti Vantaanjoki siellä elävän vuollejokisimpukan takia. 

Espoossa Tapiolan kaupunginosaan kulttuuriympäristöön ja maisemakuvaan, 
kohdistuvista vaikutuksista merkittävimmät syntyvät Merituulentielle rakennet-
tavasta maanalaisesta bussiterminaalista, johon myös Raide-Jokeri tulee liitty-
mään. Pohjantien katuympäristössä tapahtuva rakentaminen muuttaa katuympä-
ristöä, kun kadun poikkileikkaus muuttuu.

Espoon osuudella ratalinja sijoittuu osittain rakentamattomalle virkistyskäytössä 
olevalle viheralueille, millä on jonkin verran vaikutuksia luontoon, virkistyskäyt-
töön ja ekologisiin yhteyksiin paikallisesti. 

Seuraavassa on käyty läpi Raide-Jokerin vaikutukset kulttuurihistoriallisiin ja 
luonnon arvokohteisiin jaksoittain ratalinjalla Tapiolasta Itäkeskukseen:

Tapiolan keskus ja Pohjantie
Tapiolan alueella radan rakentaminen edellyttää muutoksia katuympäristössä, 
kun Raide-Jokerille rakennetaan omat ajokaistat keskelle katua. Pohjantien ja Ka-
levalantien risteysalueella katualue laajenee viheralueelle. Katualueiden istutus-
ten paikka joudutaan muuttamaan, minkä yhteydessä poistetaan vanhoja puita 
ja istutetaan niiden tilalle uusia sopivampaan paikkaan. Muutokset kohdistuvat 
pääasiassa katualueille ja katuympäristöön ollen paikallisia, mutta sellaisena mer-
kittäviä. Muutokset eivät heikennä Tapiolan kulttuuriympäristön arvoa.
 
Radalla ei ole vaikutuksia maalinnoitusalueiden välisiin yhdysteihin, koska ne 
ovat hävinneet jo aikaisemman rakentamisen myötä katualueilta. 

Louhentie
Louhentien osuuden vaikutukset ovat paikallisia ja kohdistuvat lähinnä katuti-
laan ja sen lähiympäristöön. 

Louhentien ja Turvesuontien välinen osuus
Louhentien ja Suotorpantien välillä Raide-Jokerin merkittävimmät vaikutukset 
kohdistuvat viheralueisiin ja niiden virkistyskäyttöön. Rata muodostaa liikkumi-
sesteen virkistysalueella niillä osin kun rata tullaan aitaamaan.  Suotorpantien ja 
Turvesuontien välisen osuuden itäpuolella olevan maakunnallisesti arvokkaan 
luontokohteen, Turvesuon nevan, vesitasapaino saattaa muuttua radan rakenta-
misen myötä. Tämä tulee tutkia jatkosuunnittelun yhteydessä ja ryhtyä tarpeelli-
siin toimenpiteisiin haitallisten vaikutusten ehkäisemiseksi.

Laajalahti
Laajalahdessa Turvesuontien ja Turunväylän välillä vaikutukset liittyvät tunnelin 
suuaukkoihin ja niiden vaikutuksiin maisemakuvassa, kun lähiympäristö muut-
tuu voimakkaasti. 

Leppävaaran Säterin alue ja Leppävaaran asema
Turunväylä ylitetään pitkällä sillalla, joka muuttaa maisemakuvaa voimakkaasti 
kyseisessä kohdassa. Muutos tapahtuu kuitenkin väyläympäristössä, missä sen 
vaikutuksen ei voi katsoa olevan kovinkaan negatiivinen. Rata muodostaa liikku-
misesteen osalle virkistysaluetta, mutta keskeinen yhteys kuitenkin säilyy viher-
sillan kautta. 

Perkkaantie – Ravitie
Leppävaaran aseman itäpuolella rata sijoittuu Perkkaantien ja Ravitien pohjois-
puolelle, missä kadun lähiympäristö muuttuu.  

Patterimäki – Pitäjämäentie – Vihdintien kiertoliittymä
Helsingin rajalta rata eroaa katuverkosta viheralueelle Patterimäen kohdalla. Pat-
terimäki alitetaan tunnelilla. Radan rakentamisen myötä häviää kuitenkin kasvil-
lisuutta ja puustoa tunnelin molemmin puolin. Pajamäen tunnelin suuaukot ai-
heuttavat voimakkaan muutoksen lähimaisemassa. Tunnelin ja sen suuaukkojen 
suunnitteluun tulee kiinnittää erityistä huomiota. Alueen virkistyskäyttöarvo tulee 
turvata. Jatkosuunnittelussa tulee tutkia myös mahdolliset tärinävaikutukset Pat-
terimäen maalinnoituslaitteisiin.

Pitäjämäentiellä rata sijoittuu kadun keskelle aiheuttaen vain paikallisia muutoksia 
katuympäristöön kadun fyysisen tilan leventyessä. Raide-Jokeri kulkee Vihdintien 
kiertoliittymän läpi. Radan alle jää kiertoliittymän keskellä olevaa metsämaata, mil-
lä on maisemakuvallisia vaikutuksia.

Eliel Saarisen tie – Pirkkolantie - Pirjontie
Vihdintien kiertoliittymästä koilliseen rata sijoittuu katualueelle aina Hämeenlin-
nanväylälle asti. Radalla ei ole vaikutuksia alueella oleviin luontokohteisiin. Pirk-
kolantiellä Keskuspuiston kohdalla, missä rata sijoittuu kadun eteläreunalle omalle 
ajouralleen, ei ole asemakaavaa. Vaikutukset kohdistuvat katuympäristöön kadun 
leventyessä. 

Maunulassa rata sijoittuu Pirjontien eteläreunaan ja jatkuu siitä Käskynhaltijantiel-
le sijoittuen siellä Tuusulanväylän itäpuolella kadulle ja länsipuolella kadun etelä-
reunaan. Vaikutukset kohdistuvat katuun ja sen lähiympäristöön. 

Norrtäljentie – Maaherrantie – Vantaanjoen ylitys 
Norrtäljentiellä rata kulkee muun liikenteen kanssa samalla ajouralla. Oulunkylän-
tien katupuut häviävät. Oulunkylän aseman jälkeen rata sijoittuu Maaherrantien 
katualueelle. Vaikutukset ovat vähäiset ja kohdistuvat katuympäristöihin. 

Vantaajoen ylittävän sillan kohdalla on esitetty varaus uudelle sillalle nykyisen sillan 
pohjoispuolelle. Rata voidaan kuitenkin tehdä yksiraiteisena sillan kohdalla. Mikäli 
Vantaanjoen nykyisen sillan tilalle rakennetaan uusi silta, on sillä merkittäviä mai-
semakuvallisia sekä luontovaikutuksia. Koska Vantaanjoki on tuleva Natura 2000 
-kohde, uuden sillan rakentaminen todennäköisesti edellyttää Natura-arvioinnin 
tekemistä. 

Viikki – Viilarintie – Itäkeskus
Lahdenväylän itäpuolella alkaa Viikin Latokartanon valtakunnallisesti merkittävä 
kulttuuriympäristö, jonka Viikintien eteläpuoliset alueet ovat myös erityisen arvok-
kaita luontoalueita. Kun rata sijoittuu Viikin alueella Viikintien eteläpuolella olevan 
nykyisen huoltoradan kohdalle, itse rata ei tule aiheuttamaan juurikaan muutoksia 
nykyiseen tilanteeseen verrattuna. 
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6 YHTEISKUNTATALOUDELLINEN LASKELMA JA
 HERKKYYSTARKASTELUT

6.1 YHTALI-laskelma

Investointihankkeiden yhteiskunnallista kannattavuutta on arvioitu Yhtali- laskel-
malla. Laskelmassa on otettu huomioon investointikustannukset, muutokset liiken-
nöinti- ja kunnossapitokustannuksissa, aikakustannukset joukkoliikenteelle ja ulko-
puolisista hyödyistä päästökustannukset.

Melukustannuksiin hankkeella ei ole arvioitu olevan suuria vaikutuksia, sillä bussi-
vaihtoehdon vaikutus kokonaismelutasoon väylällä on vähäinen ja toisaalta on to-
dettu, että pikaraitiotiestä ei aiheudu merkittävää meluhaittaa.

Matkustajien hyödyn ylijäämässä on otettu huomioon raidevaihtoehdon täsmäl-
lisyys ja hahmotettavuus huomioimalla vaikutukset odotusaikojen painotuksessa 
liikenne- ja viestintäministeriön antamien joukkoliikenteen vaikutusten arvioinnin 
yleisohjeiden mukaisesti.

Yhtali- laskelmassa pikaraitiotien hyötyjä ja kustannuksia verrataan bussivaihto-
ehtoon. Nettohyödyltään positiiviset ja samalla hyöty-kustannussuhteeltaan arvon 
yksi ylittävät vaihtoehdot ovat yhteiskuntataloudellisesti kannattavia. Valituilla läh-
töoletuksilla pikaraitiotien hyöty-kustannussuhde jää alle yhden. 

Peruslaskelmissa joukkoliikenteen kokonaiskysyntämatriisi on oletettu kummassa-
kin järjestelmävaihtoehdossa samaksi.  Tästä aiheutuu seuraavaa:
1) laskelmassa ei ole otettu huomioon, että pikaraitiotievaihtoehdossa maankäyt-

tö voi muotoutua paikoin tiiviimmäksi, jolloin raidejokerin kysyntä voi olla bus-
sijokeria korkeampi ja toisaalta että tiiviissä kaupunkirakenteessa infrastruk-
tuurin rakentamisen kustannukset ovat hajautuvaa rakennetta pienemmät. 

2) lipputuloihin ei tule eroja, koska joukkoliikenteen kysyntä on oletettu samaksi
3) kiinteän joukkoliikennematriisin vuoksi kulkutapasiirtymien vaikutuksia hen-

kilöautoliikenteen onnettomuuskustannuksiin,  päästöihin, ruuhkien vähene-
miseen, teiden kunnossapitokustannuksiin jne.  ei ole otettu huomioon.

Raideliikenteen kysyntä on osoittautunut monissa tarkasteluissa suuremmaksi kuin 
mitä kysyntämallit pystyvät ennustamaan. Syitä voi olla monia: 1) raideverkko on 
visuaalisesti näkyvä ja koetaan pysyväksi 2) raideliikenteen aikataulussa pysyminen 
koetaan yleensä varmaksi 3) samoin maankäyttö voi rakentua bussijärjestelmässä 
erilaiseksi kuin raidejärjestelmässä. Mitään näistä tekijöistä ei kuitenkaan nyt mal-
linnettu, sillä yksinkertaistetuissa tarkasteluissa kysyntä oli kiinnitetty vakioksi. 

Matkustajan raideliikenteestä kokemaa hyötyä kuvattiin siten hyvin yksinkertaiste-
tulla menetelmällä, jossa raidevaihtoehdossa odotusajan paino on 1 ja bussijokerissa 
2.  Tämän valinnan vaikutus on yhtali-laskelmassa keskeinen, 30 vuoden aikajaksol-
la nykyarvoltaan 140 miljoonaa euroa. Valinnat ovat joukkoliikenteen Yhtali-ohjeen 
sallimissa rajoissa, mutta luonnollisesti parempi tapa olisi pyrkiä kuvaamaan ilmiö 
kysyntämalliin. Kyse on siis karkeasta menettelystä, jolla on pyritty edes jollakin ta-

valla kuvaamaan raideliikenteen ja bussiliikenteen eroja matkustusmukavuudes-
sa. Yhtali-laskelma on luonnollisesti herkkä matkustusmukavuuden kuvaustavalle 
ja tässä siis odotusajan painon valinnalle.

Matkustajien hyötyerät koostuvat matkavaivan vähenemästä, jonka perusteet ku-
vattiin yllä. Matkakustannuseroja ei tule.

Ajan arvot ovat Tiehallinnon yksikköarvojen mukaiset ottaen huomioon joukko-
liikenteen matkustajien matkan tarkoitusjakauma.

Laskelmissa esitetyt lukuarvot ovat nykyarvoja, eli hyöty- ja kustannuserät on 
diskontattu vuosilta 2016 – 2045 viiden prosentin laskentakorolla. Investoinnin 
jäännösarvo on 25 %.

Raidejokerin investoinnit ovat 212 milj. euroa ja niiden on oletettu jakaantuvan 
tasaisesti vuosille 2013–2015. Hankkeen valmistumisajankohdaksi on oletettu 
vuosi 2016. Varikon kustannuksiksi on arvioitu 33,4 miljoonaa euroa, joka on 
otettu huomioon liikennöintikustannuksissa vuokrana. 

Liikennepalvelujen tuottajien hyödyt/haitat koostuvat puhtaasti joukkoliikenteen 
liikennöintikustannusten ja kunnossapitokustannusten erosta bussi- ja raidevaih-
toehdon välillä. Lipputuloissa ei ole eroa.

Pikaraitiotien vertailulinjaston liikennöintikustannukset ovat vuositasolla 18,1 
milj. euroa ja bussivaihtoehdon15,6 milj. euroa.

Raidejokerin kunnossapitokustannuksiksi on oletettu 0,75 milj. euroa/v ja bussi-
vaihtoehdon 0,35 milj. euroa/v.

Onnettomuuskustannuksissa ei ole oletettu oleellista eroa raidevaihtoehdon ja 
bussivaihtoehdon välillä. Onnettomuuksien luonteet ovat toki hyvin erilaisia rai-
devaihtoehdossa kuin bussivaihtoehdossa.

Ympäristökustannusten erot syntyvät siitä, että raideliikenne kuluttaa sähköä ja 
bussiliikenteen on oletettu operoivan dieselillä. Sähkön päästöarvot on määritet-
ty Suomen keskimääräisen sähköntuotannon mukaisesti.

Arvot perustuvat pikaraitiovaunun osalta HKL:n ympäristöraporttiin, joista rai-
tiovaunun päästöarvot on muutettu kansainvälisiin kokemuksiin perustuen pika-
raitiovaunuun soveltuviksi ottaen huomioon kokoeron ja nopeuserot. Telibussin 
päästöarvot perustuvat HKL:n VTT:llä teettämiin Braunschweig-syklin mukaan 

mitattuihin päästöihin uusimmalla bussikalustolla.
Seuraavassa on esitetty yhteiskuntataloudellisen kannattavuuslaskelman erät 
yksityiskohtaisemmin. Luvut kuvaavat pikaraitiotien ja bussivaihtoehdon välistä 
eroa. 

Päästöarvot Pikaraitiovaunu Telibussi  

CO2 393 1155 g/km

NOx 1,2 11,3 g/km

PM 0,06 0,09 g/km

6.2. Herkkyystarkastelut

Ennusteissa on oletettu, että joukkoliikenteen kokonaiskysyntä ei muutu lain-
kaan, vaan raidevaihtoehdossa Jokeri-linjan kysynnän kasvu muodostuu aino-
astaan siirtymistä joukkoliikenteen sisällä muilta joukkoliikennelinjoilta Jokeri-
linjalle. Todellisuudessa raidevaihtoehdossa siirtymiä voi tapahtua myös muilta 
kulkutavoilta. Herkkyystarkasteluissa arvioitiin, että pikaraitiotien hyöty-kustan-
nussuhde ylittäisi yhden, jos Raide-Jokeriin saataisiin 18 prosentin lisäsiirtymä 
henkilöautoliikenteestä nyt oletettuun joukkoliikenteen vakiokysyntään nähden. 

Herkkyystarkasteluissa testattiin myös odotusajan painon merkitystä. Jos odo-
tusajan paino olisi kaikilla joukkoliikennemuodoilla sama, olisi matkavaivan vähe-
nemä enää 33 miljoonaa euroa, koska mitään eroja joukkoliikennekysynnässä ei 
ole oletettu. Samalla myös raidevaihtoehdon hyöty-kustannussuhde olisi nolla.

Pikaraitiotietä ei joukkoliikennemuotona vielä ole Suomessa, joten luotettavaa 
kotimaista vertailupohjaa sen liikennöintikustannuksille ei ole käytettävissä. Sik-
si kohdassa 4.4. esitettyihin liikennöintikustannuksiin on tehty kaksi herkkyys-
tarkastelua.

Eri bussivaihtoehtoon nähden Pikaraitiotie, sama joukko-
liikenteen kokonaiskysyntä 
kuin bussivaihtoehdossa

Liikennepalvelujen tuottajien hyödyt
Liikennöintikustannusten ero
Lipputulojen ero
Kunnossapitokustannusten ero

-40.7
0.0

-6.4

Matkustajien hyödyt
Matkavaivan vähenemä 171.3

Muut hyödyt
Onnettomuuskustannukset
Ympäristökustannukset

0.0
4.3

Investoinnin jäännösarvo 12.7

HYÖDYT 2013-2045 141.3
Investointikustannukset
Joukkoliikenneinvestoinnit
Rakentamisenaikaiset korot

192.2
14.2

INVESTOINNIT 2013-2015 206.3
H/K-SUHDE 0.7
NETTOHYÖTYJEN NYKYARVO -65.0
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7 JATKOTOIMENPITEET

Hankesuunnitelman ja tarvittavien kaavamuutosten käynnistys

Ratalinjan sijainti ja tilantarpeet tarkentuvat hankesuunnitelmassa. Samalla saa-
daan tarkempi arvio kustannuksista. Kaavamuutosprosessi on syytä käynnistää 
samanaikaisesti.

Rahoitusmalli

Osana myöhempiä suunnitteluvaiheita tulee selvittää radan, vaunujen ja varikon 
investoinnin rahoittaminen Helsingin seudun kuntien ja valtion kesken. Raide-
Jokeri rinnastuu aikaisemmista hankkeista lähinnä metroon, jonka laajennuksia 
valtio on rahoittanut 30 % osuudella.

Pohja- ja kalliotutkimukset

Pohjaolosuhteista ja kallioperän laadusta tulee tehdä tarkempia tutkimuksia lin-
jan koko matkalta, jotta voidaan tarkentaa pohjanvahvistuksen tarvetta ja kus-
tannuksia. Erityisen tärkeätä on varmistaa Laajalahden ja Patterimäen tunnelei-
den rakennettavuus. Pohja- ja kalliotutkimukset pitää käynnistää ajoissa.

Sähkönsyöttöasemat

Raide-Jokerin linjalla tulee asemakaavoissa varautua sähkönsyöttöasemien ra-
kentamiseen. Alustavan yleissuunnitelman kustannusarviossa on varauduttu yh-
teensä 18 sähkönsyöttöaseman rakentamiseen. Hankesuunnitelmassa tarkentu-
vat syöttöasemien tilatarpeet.

Maakaasuputket

Jatkosuunnittelussa tulee tarkentaa Raide-Jokerin linjan läheisyydessä olevien 
maakaasuputkien suojaussuunnittelua ja putkien siirtoja.

Raideleveys

Raideleveydestä tulee tehdä päätös, jotta jatkosuunnittelussa voidaan ottaa huo-
mioon myös mahdollisuus käyttää Raide-Jokerin rataa nykyisin Helsingissä käy-
tössä olevalla kalustolla. Vasta raideleveydestä päättämisen jälkeen voidaan tehdä 
tarkemmat suunnitelmat mm. pysäkkien kohdilta.

Varikko

Raide-Jokerin varikosta tulee jatkossa tehdä laajempi selvitys. Siinä tarkennetaan 
varikon tilaohjelmaa ja vertaillaan eri varikkovaihtoehtojen teknistaloudellista to-
teutettavuutta.

Leppävaaran terminaalialue

Leppävaaran aseman bussiterminaalin ja pikaraitiotien yhteensovitus ja tilatarpeet 
tulisi selvittää laajempana erillisselvityksenä. 

Raide-Jokerin radan yhteiskäyttö

Jatkossa voidaan selvittää Raide-Jokerin radan yhteiskäyttömahdollisuudet, jolloin 
myös osa Helsingin nykyisistä raitiotielinjoista voisi käyttää rataa osalla reitistään.

Tuplanivelbussi ja johdinauto

Jatkossa voidaan käynnistää erillisselvitys jokerilinjan liikennöimisestä tuplanivel-
busseilla tai johdinautoilla.

Jokerin kapasiteetti ennen pikaraitiotietä

Nykyistä Bussi-Jokeria liikennöidään telibusseilla. Tätä liikennettä koskeva so-
pimus päättyy elokuussa 2013 ja sitä voidaan optiolla jatkaa enintään elokuuhun 
2016 saakka. Bussi-Jokerin kysynnän voidaan katsoa jo nykyisin ruuhka-aikoina 
ylittävän telibussien tarkoituksenmukaisen kapasiteetin ja matkustajamäärät jatka-
vat tasaista kasvuaan edelleen. Lähivuosina tuleekin ratkaista, kuinka Jokeri-linjan 
liikennöintiä jatketaan nykyisen sopimuksen jälkeen niin, että matkustajakapasi-
teetti on riittävä. Kysymykseen voi tulla esim. yhdellä tai useammalla nivelellä va-
rustettu suurikapasiteettinen bussi.

Edelliseen liittyen on syytä selvittää millainen voisi olla tässä työssä esitettyä kehit-
tyneempi Bussi-Jokeri, jonka matkustajamukavuus olisi nykyistä parempi ja päästöt 
vähäisemmät.

Raide-Jokerin kysyntäarvio

Liikenne-ennusteen ja Yhtali-laskelman laatimisen yhteydessä kävi ilmi, että ny-
kyiset joukkoliikenteen ennuste- ja arviointimenetelmät eivät ole omiaan tuomaan 
esille kokonaan uuden raideliikennemuodon vaikutuksia matkakysyntään. Hank-
keesta on syytä laatia tarkennettu kysyntäarvio ja liikennemallinnus.

Pikaraitiotien liikennöintikustannukset

Tässä suunnitelmassa on liikennöintikustannusten osalta tukeuduttu keskieuroop-
palaisia järjestelmiä koskevaan tietoon. Myöhemmissä suunnitteluvaiheissa on tar-
peen selvittää pikaraitiotien liikennöintikustannuksia tässä esitettyä seikkaperäi-
semmin.

Kustannuslaskelmissa on käytetty pikaraitiotien kilometrikustannuksen yksikkö-
arvona 1,05 euroa/km, joka on HKL:n nykyiseen raitioliikenteeseen verrattuna 
melko alhainen. Mahdollisena ylälikiarvona yksikkökustannukselle pidetään tässä 
1,40 euroa/km, mikä on 1/3:n perusarvoa kalliimpi. Jos tämä ylälikiarvo käytän-
nössä toteutuu, Raide-Jokerin liikennöintikustannus on 784 000 euroa/v kalliim-
pi kuin perusvaihtoehdossa. Tätä kustannustasoa voidaan kuitenkin pitää erittäin 
epätodennäköisenä. 

Toisena liikennöintikustannuksen epävarmuustekijänä on varikon kustannus. Va-
rikkoratkaisu riippuu toisaalta siitä, onko Jokeri raideleveytensä puolesta mahdol-
lista integroida HKL:n raitiotiejärjestelmän tukipalveluihin, etenkin korjaamoihin 
ja halutaanko näin tehdä. Toisaalta on kysymys siitä, mihin ja minkä kokoisina 
Raide-Jokerin omat varikot, jotka voivat myös olla varustukseltaan kevyempiä 
sivuvarikoita, sijoittuvat. Kohdan 4.4. kustannuslaskelmissa on oletettu, että ai-
noastaan Jokeria varten rakennetaan pieni täysien korjaamopalveluiden varikko. 
Osa tämän varikon laitteista on sellaisia, että niillä voidaan palvella huomatta-
vasti suurempaa vaunumäärää, kuin mitä Jokerin liikennöinti edellyttää. Varikon 
osuus Raide-Jokerin vaunupäivähinnasta on 191,85 euroa/vp. Jos oletetaan, että 
tehokkaammalla varikkokonseptilla saadaan 1/3:n säästö varikon kustannuksissa 
vaunupäivää kohti, saadaan 535 000 euroa/v suuruinen säästö.
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