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Tiivistelmä
Työssä on tarkasteltu Raide-Jokerin vaihtoehtoisia raideleveyksiä radan kunnossapidon,
ratageometrian, varikkoratkaisun, vaunukaluston ja pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän näkökannoilta.
Työssä suositetaan samaa 1000 mm raideleveyttä, 2,4 metrin vaunun leveyttä ja samaa
pysäkin korkeutta kuin tällä hetkellä on käytössä Helsingin kantakaupungin
raitiotieverkostossa. Valinnasta on etuja, joista osa on merkittäviä. Sama vaunuleveys ja
pysäkin korkeus mahdollistavat mm. yhteisen kalustovarannon Helsingin nykyisten
raitioteiden kanssa. Vaikka Helsingin raitiovaunuvarikot täyttyvät vuoteen 2035 mennessä,
on Koskelan raitiotievarikolla vapaata huolto- ja korjauskapasiteettia Raide-Jokerin
rakentamisen jälkeen. Koskelan varikon hyödyntäminen on suositeltavaa kustannussyistä.
Edellytyksenä on yhdysraiteen rakentaminen Raide-Jokerin radan ja Helsingin nykyisten
raitioteiden välille – käytännössä Raide-Jokerin radalta Koskelan varikolle.
Muut tässä työssä tarkastellut 1435 mm ja 1522/1524 mm raideleveydet eivät ole
suositeltavia vaihtoehtoja Raide-Jokerin raideleveydeksi, koska ne eivät mahdollista RaideJokerin integrointia Helsingin seudun muuhun raitio- ja rataverkkoon. Metron ja
rautateiden huolto- ja kunnossapitokaluston käyttö ei ole Raide-Jokerilla mahdollista, koska
niillä on mm. eri aukean tilan ulottuma kuin raitiovaunukalustolla.
Raideleveydellä ei ole vaikutusta vaunun leveyteen eikä käytännössä keskikäytävän
leveyteenkään. Käyttämällä samaa vaunukalustoa Helsingin raitiotiejärjestelmän kanssa
saavutetaan merkittäviä synergiaetuja kaluston hankinnassa, huollossa ja päivittäisessä
käytössä. Kalustohankintoja voidaan tehdä yhdessä, mikä tuo mittakaavaetuja. Kaluston
päivittäinen käyttö voidaan suunnitella joustavammin ja koko verkolle tarvitaan vähemmän
varavaunuja. Lisäksi samoille vaunutyypeille tarvitaan vähemmän varaosia ja niiden huolto
on tehokasta. Merkittävin ero kantakaupungin raitiovaunuihin nähden on, että RaideJokerille tarvitaan molempiin suuntiin ajettavia vaunuja.
Helsingin yleiskaavan visiossa on esitetty esikaupunkiraitioteiden toteuttamista. Espooseen
ja Vantaalle on myös tehty raidevisiot. Lisäksi on esitetty Jokeri 2:n ja Tiedelinjan
toteuttamista raitiotienä sekä Östersundomin raitiotietä. Jos Raide-Jokerilla on sama
raideleveys kantakaupungin raitioteiden kanssa, voidaan esikaupunkien raitioteillä ja
Tiederatikalla käyttää tulevaisuudessa osittain samoja raiteita Raide-Jokerin kanssa. Sama
raideleveys antaa enemmän vapauksia linjastosuunnitteluun kuin eri raideleveys. RaideJokerin ratapoikkileikkauksessa on kuitenkin hyvä varautua 2,65 metriä leveään kalustoon,
sillä se tarjoaa jonkin verran paremman palvelutason ja kuljetuskapasiteetin.
Radan fyysinen rakenne ja radan kunnossapitotehtävät ovat raideleveydestä riippumattomia. Mikäli raideleveydeksi valitaan 1 000 mm ja rakennetaan yhdysraide Raide-Jokerin
radalta Helsingin kantakaupungin raitiotieverkolle, voidaan lähtökohtaisesti käyttää samaa
kunnossapitokalustoa. Mikäli raideleveydeksi valittaisiin jokin muu, olisi yhteisen
kunnossapitokaluston käyttömahdollisuus rajallisempaa. Synergiaetuja Tampereen ja Turun
tulevien järjestelmien kanssa ei pitkien etäisyyksien vuoksi ole löydettävissä. Raideleveys ei
aseta erityisiä vaatimuksia tai rajoituksia radan geometrialle.
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1

Johdanto

Raide-Jokerin alustava yleissuunnitelma valmistui vuonna 2009. Suunnitelmassa jätettiin
pikaraitiotien raideleveys päätettäväksi hankkeen jatkosuunnittelun yhteydessä. Vuonna
2013 Espoossa on tehty selvitys Leppävaaran ja Otaniemen välisestä vaihtoehtoisesta
ratalinjauksesta.
Raide-Jokerin toteuttamiseen tähtäävä hankesuunnittelu käynnistyy vuonna 2014. Ennen
hankesuunnittelun aloittamista on tarpeen selvittää raideleveyttä eri näkökulmista.
Raideleveydellä on vaikutusta mm. radan kunnossapitoon, seudun tulevaisuuden raideverkkoon ja joukkoliikennejärjestelmään, vaunujen hankintaan ja ominaisuuksiin sekä
radan liikennöintiin ja kustannuksiin. Raideleveydellä on vaikutusta myös matkustusmukavuuteen.
Pääkaupunkiseudun radoilla käytetään nykyisin kahta raideleveyttä: Helsingin raitioteiden
1000 mm sekä metron ja rautateiden 1522/1524 mm. Muissa Euroopan maissa pikaraitioteiden yleisin raideleveys on 1435 mm, jota kutsutaan myös normaaliksi tai standardileveydeksi. Se on näissä maissa yleensä myös rautateillä käytetty raideleveys. Metristä
raideleveyttä käytetään yleisemmin Saksassa ja Sveitsissä. Metristä raideleveyttä ei
juurikaan käytetä uusissa pikaraitiotiejärjestelmissä, joissa ei ole reunaehtoja raideleveyden valitsemiseksi.
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Lähtökohdat

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Helsingin nykyisen raitiojärjestelmän, Raide-Jokerin ja
Helsingin metron tunnuslukuja.
Taulukko 1. Kantakaupungin nykyisen raitiotiejärjestelmän, metron ja suunnitellun Raide-Jokerin perustietoja.

Kantakaupungin
raitioverkko

Raide-Jokeri

Helsingin metro

Verkon nykyinen
pituus

45–50 km

-

21,1 km

Lähitulevaisuuden
laajennussuunnitelmat

Jätkäsaari, Kruunuvuorenranta, Kalasatama,
Ilmala

24,3–24,7 km
(Otaniemi / Keilaniemi–
Itäkeskus)

Länsimetro (~ 14
km), Länsimetron
jatke
(~ 9 km)

Matkustajamäärät

57,2 milj. vuonna 2012
(200 000 arkipäivisin)

80 000 arkipäivisin
vuonna 2035

62 milj. vuonna
2012

Sekakaistalla
autoliikenteen
kanssa

kyllä (59,6 km muusta
liikenteestä erotettua
ajoväylää)

kyllä (< 20 %
sekakaistaa)

ei

Sähkönsyöttöjärjestelmä

ajolangat

ajolangat

virtakisko

Jännite

600 V DC  750 V DC 15
vuoden sisällä

750 V DC

750 V DC

Varikot

3

1-2

1 (Länsimetron jatkeen rakennuttua 2)

5

Taulukko 2. Kantakaupungin nykyisen raitiotieverkon ja metron perustietoja sekä Raide-Jokerin suunnittelun
perustietoja vaunukaluston, ratainfrastruktuurin ja pysäkkien osalta.

Kantakaupungin
raitioverkko

Raide-Jokeri

Helsingin
metro

Vaunukalusto
vaunujen määrä

127 (liikenteessä 93)

32 (pituus 30 m)

54 vaunuparia

ajosuoritteet / v

5,6 milj. km vuonna 2013

noin 2,5 milj. km*
vuonna 2030

14,2 milj. km
vuonna 2012

korkea- / matalalattia

kumpaakin, kaluston
uudistus kokonaan
matalalattiaiseksi
käynnissä

matalalattia

korkealattia ja
korkeat laiturit

1522 mm

Ratainfra
raideleveys

1000 mm

1000 mm / 1435 mm /
1522 mm

yksiraiteisen radan
tarvitsema tila

3,4 (3,0) m

5 m (2,65 m leveillä
vaunuilla)

kaksiraiteisen radan
tarvitsema tila

6,4 (6,0) m

8,0 (6,75) m (2,65 m
leveillä vaunuilla)
Pysäkit

laituripituus (min.)

25 m

60–80 m**

laiturileveys (min.)

2,0 m

2,5 m

laiturikorkeus

270 mm

350 mm
(AYS vuodelta 2009)

ratikan ja bussin
yhteiskäyttötilanteessa

250 mm

ei yhteiskäyttöä

laituriväli

5,6 m
(2,3 / 2,4 m leveät vaunut)

5,6 m
(2,4 m leveät vaunut)
6,1 m
(2,65 m leveät vaunut)

* riippuu varikkoratkaisusta
** riippuen vaunujen pituudesta ja ovien sijainnista
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Taulukko 3. Kantakaupungin nykyisen raitiotieverkon ja metron perustietoja sekä Raide-Jokerin suunnittelun
perustietoja vaaka- ja pystygeometrian sekä poikkileikkauksen osalta.

Kantakaupungin
raitioverkko

Raide-Jokeri

Helsingin
metro

Vaakageometria
pienin kaarresäde

18 (15) m

30 (25) m

klotoidit

ei käytetä, käytetään
kaarteen tasoitusjaksoja

käytetään

välisuoran pituus (min.)

8 m (ei kaikkialla)

8m

Pystygeometria
pienin kaarresäde

110 m

1 000 m (625 m)

kaltevuus

5 (8) %

4 (6) %
Poikkileikkaus

Vaunuleveys

2,3 / 2,4 m

2,4 / 2,65 m

Ajolankojen korkeus

5,5 (4,6) m

5,5 (4,7) m

Pienin alikulkukorkeus kiskon
selästä

4,5 m

etäisyys kiinteään esteeseen
(min.)

2,2 m

3,2 m

* riippuu varikkoratkaisusta
** riippuen vaunujen pituudesta ja ovien sijainnista
Raide-Jokerin rakentamis-, kunnossapito- ja liikennöintikustannuksia
Raide-Jokerin radan ja pysäkkien rakentamiskustannuksiksi on alustavassa yleissuunnitelmassa arvioitu 210 miljoonaa euroa ja varikkokustannukseksi 33 miljoonaa euroa
vuoden 2009 hintatasossa. Vaunujen hankintahinnaksi on arvioitu 81 miljoonaa euroa.
Liikennöinnin on arvioitu maksavan 15 miljoonaa euroa vuodessa. Radan kunnossapidon on
arvioitu maksavan noin 30 000 euroa/km/raide vuodessa. Raide-Jokerin 24,7 km pitkällä
kaksiraiteisella radalla tämä tarkoittaa siis noin 1,5 miljoonan euron vuotuisia kunnossapitokustannuksia. Määrä vastaa noin kolmen vaunun vuotuisia liikennöintikustannuksia tai
kymmentä prosenttia radan kokonaisliikennöintikustannuksista vuodessa.
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3

Vaikutukset radan kunnossapitoon ja ratageometriaan

Lähtökohtaisesti radan rakenne on raideleveydestä riippumaton. Raitiorata koostuu varsinaisista raiteista, tukikerroksesta, alusrakenteesta, sähkönsyöttöjärjestelmästä sekä
ohjaus- ja kulunvalvontajärjestelmästä. Lisäksi kaikki radan kunnossapitotoimenpiteet ovat
raideleveydestä riippumattomia. Ne pitää suorittaa kaikilla radoilla riippumatta raideleveydestä. Selvitettävänä on siten kaksi kokonaisuutta:
(1) Onko raideleveydellä vaikutusta kunnossapidon kustannustasoon, vaikka
kunnossapitotehtävät ovat samat?
(2) Onko kantakaupungin raitioverkkoa tai metroa palvelevaa kunnossapitokalustoa,
jota voitaisiin hyödyntää Raide-Jokerin kunnossapidossa ja joka on sidottu johonkin
tiettyyn raideleveyteen? Kuinka isoja kustannussäästöjä on yhteiskäytöllä saavutettavissa? Onko kunnossapidossa löydettävissä synergiaetuja Tampereen ja Turun
tulevien järjestelmien kanssa?

3.1

Vaikutukset kunnossapidon kustannustasoon

Raideleveydellä ei ole vaikutusta kunnossapidon välittömiin kustannuksiin. Raitiorataa
kuormittaa sekaliikenteen osuuksilla varsinaisen raitioliikenteen lisäksi muu katuliikenne,
varsinkin autoliikenne. Raitioradalla säännöllisesti suoritettavat kunnossapitotoimenpiteet
ovat:
■ radan puhtaanapito, kuten auraus ja harjaus talvella, vesakon raivaus ja niitto kesällä,
sekakaista-osuuksilla urien puhdistus urakiskoilla ympäri vuoden
■ kiskojen kunnossapito kuten hitsaus, kiinnitysten tarkistaminen ja vaihtaminen, hionta
■ radan ja sen erikoisrakenteiden kuten esimerkiksi tunneleiden telematiikan päivitys,
kunnossapito ja testaus
■ pysäkkien kunnossapito eli puhdistus, liukkaudentorjunta ja rikkoontuneiden
kalusteiden vaihtaminen
Raitioradalla hälytystehtäväluonteisesti suoritettavat korjaustoimenpiteet ovat:
■ ajolankojen korjaus
■ radan raivaus ja liikennettä haittaavien esteiden poisto
■ radan rakenteissa ilmenneiden liikennettä vakavasti vaarantavien ja/tai estävien
vaurioiden korjaus esimerkiksi katkenneen kiskon hitsaus
Pysäkkien, erikoisrakenteiden ja sähkönsyöttöjärjestelmän kunnossapitokustannukset ovat
raideleveydestä riippumattomia. Eroja kunnossapitokustannuksissa eri raideleveyksien
välille voi syntyä vain itse raiteiden eri osista.
1000 mm:n raideleveydellä käytettävät vaihteet ovat lyhyempiä. Geometriasta riippuen
niiden pituus vaihtelee 1,34 m ja 3,9 m välillä. Lyhyemmän vaihteen takajatkoksiin on
kuitenkin liitettävä vastaavasti pidemmät kiskot. Lyhyemmistä vaihteista aiheutuu vähäinen
kustannusetu 1000 mm raideleveyden puolesta, kun kunnossapidettävä vaihde on
lyhyempi. Myös mahdolliset vaihteen ratapölkyt ovat hankintakustannuksiltaan
edullisempia kuin 1435 mm tai 1524 m raideleveydellä. Sen sijaan vaihteen eri osat eli
8

kielet, ristikot, lämmityslaitteet, kuivatukseen liittyvät järjestelyt ja vaihteenkääntäjät ovat
investointikustannuksiltaan kaikilla raideleveyksissä samat ja vaativat myös samalla tavalla
kunnossapitoa.
Kustannuseroja vähentää se, että käytännössä vaihteita täytyy räätälöidä aina erikseen
sovitun mukaisesti asiakkaan tarpeisiin vaihteen asennuspaikan geometria huomioiden.
Käytettyjä vaihteita on saatavilla vain vähän.
Metrisen raideleveyden raiteissa käytettävät pölkyt ovat noin 600 mm lyhyempiä kuin 1
435 mm raideleveyden raiteissa käytettävät pölkyt. Myös raidesepeliä tarvitaan 1 000 mm
raideleveyden raiteilla vähemmän. Pölkkyrataosuuksilla radan investointikustannukset ovat
siten 1 000 mm raideleveydellä hivenen alhaisempia kuin leveämmillä raideleveyksillä.
Betonipölkkyjen käyttöikä on noin 40 vuotta ja raidesepeli vaihdetaan yleensä yhdessä
ratapölkkyjen kanssa. Niiden ei siis voida sanoa kuuluvan radan kunnossapidon piiriin.
Raiteiden varsinaiset kunnossapitotoimenpiteet kuten auraus, harjaus, kiskojen hionta,
kiskojen hitsaus ja urakiskojen urien puhdistus ovat samat kaikilla raideleveyksillä. Radan
kunnossapito on siten laajuudeltaan ja kustannuksiltaan jokseenkin sama raideleveydestä
riippumatta. Raideleveyden vaikutus radan kunnossapitokustannuksiin on hyvin
marginaalinen eikä asiaa ole syvällisemmin tutkittu.
Rautateiden ja metron kunnossapitokalustoa ei voi käyttää raitiotieverkostossa. Niiden
kunnossapitokalusto edellyttää suurempaa aukean tila ulottumaa, joten rautateiden ja
metron kunnossapitokalusto ei mahdu kulkemaan raitioteille suunnitellussa poikkileikkauksessa.
Taulukko 4. Eri raideleveyksien hyödyt ja haitat radan kunnossapitokustannusten näkökulmasta.

Ominaisuus
Radan
kunnossapidon
kustannustaso

3.2

1000 mm

+

Pölkyt ja vaihteet
ovat hiukan
pienemmät.
Kunnossapitokustannuksissa ei
käytännössä eroa.

1435 mm

-

Pölkyt ja vaihteet
ovat hiukan
isommat.
Kunnossapitokustannuksissa ei
käytännössä eroa.

1522/1524 mm

-

Pölkyt ja vaihteet
ovat hiukan
isommat.
Kunnossapitokustannuksissa ei
käytännössä eroa.

Synergiaedut muiden järjestelmien kunnossapidon kanssa

Kunnossapidossa mahdollisesti saataviin synergiaetuihin muiden järjestelmien kanssa
vaikuttavat kunnossapitolaitteiston hankintakustannukset ja käyttökustannukset työvoimakustannuksineen. Rataa pitkin liikkuvalla kalustolla suoritettavat kunnossapitotehtävät ovat
pääasiallisesti kiskojen hionta, lumen auraus ja urakiskojen urien puhdistus. Auraus ja urien
puhdistus voidaan pääsääntöisesti suorittaa kuorma-autolla, johon on asennettu raiteilla
liikkumiseen soveltuva pyöräkerta-alusta. Alustoja on saatavilla eri raideleveyksille, mutta
alustan vaihtaminen on ylimääräinen toimenpide tilanteessa, jossa samaa autoa käytetään
eri raideleveyksisten ratojen puhdistamiseen. Tornivaunu voi käyttää rataa liikkumiseensa
paikasta toiseen, mutta se voi yleensä ajaa myös kumipyörillä.
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Rataa pitkin liikkuvan kunnossapitokaluston keskimääräiset hankintahinnat ovat seuraavat:
■ 2-suuntainen tornivaunu: 600 000–700 000 euroa
■ vaihteiden ja urakiskojen puhdistuskone: 500 000–600 000 euroa
■ monitoimivaunu (kiskojen hiontaan, auraukseen, ajolankojen jäänpoistoon): 2,5 milj.
euroa, esimerkiksi Windhoff SF 50 (HKL omistaa 2 kpl)
Monia kunnossapitolaitteita riittäisi Raide-Jokerille yksi kappale, jos raideleveys olisi sama
kuin Helsingin kantakaupungin raitiotieverkostossa ja järjestelmien välille rakennettaisiin
yhdysraide. Jos rataverkot kytkettäisiin yhteen, riittäisivät yhteensä pienemmät
varakapasiteetit kuin tilanteessa, jossa järjestelmät toimisivat erillisinä. Erillisinä toimiviin
järjestelmiin pitäisi ostaa monia kunnossapitolaitteita kaksi kappaletta molempiin järjestelmiin, jotta huoltotoimenpiteet voidaan tehdä kummassakin järjestelmässä myös silloin,
kun toinen laitteista rikkoontuu.
HKL omistaa esimerkiksi tällä hetkellä kaksi monitoimivaunua. Raide-Jokeria varten pitää
joka tapauksessa hankkia kolmas samoja työtehtäviä suorittava vaunu tai laitesarja. Mikäli
Raide-Jokeri kuitenkin päätetäänkin jättää nykyisestä HKL:n järjestelmästä erilleen,
joudutaan vastaavanlaisia vaunuja tai laitesarjoja hankkimaan Raide-Jokerille kaksi
kappaletta kunnossapidon luotettavuuden varmistamiseksi. Aurausta ei voi pölkkyrataosuuksilla suorittaa muulla kuin kiskoon sidotulla kalustolla. Yhden aurausvaunun
rikkoontuessa pitää olla toinen vaunu toimintavalmiina, jotta radan liikennöinti olisi
mahdollista.
Kunnossapitokaluston hankintahinnat ovat koko Raide-Jokerin laajuuteen nähden varsin
pieniä. Niiden määrällinen tarve ei kovin merkittävästi vaikuta hankkeen kustannustasoon.
Kunnossapito ei siten muodosta merkittävää osaa järjestelmän kokonaiskustannuksista.
Matkustajavaunujen hankintahintoihin nähden kunnossapitokaluston hinnat ovat myös
alhaisempia. Kun 30 metriä pitkä raitiovaunu maksaa noin 2,7 miljoonaa euroa, erilaisen
kunnossapitokaluston hintataso vaihtelee sadoista tuhansista euroista enimmillään
kahteen ja puoleen miljoonaan euroon.
Suurimmat synergiahyödyt Raide-Jokerin ja Helsingin nykyisen raitioverkon yhteisessä
kunnossapidossa onkin saatavissa kunnossapidon luotettavuuden paranemisena ja sen
joustavuuden lisääntymisenä. Kiireettömiä ja ennakoitavissa olevia kunnossapitotehtäviä,
kuten kiskojen hiontaa ja urakiskojen urien puhdistusta voidaan isolla verkolla suunnitella
jouhevammin ja siihen tarvittava henkilöstö voidaan ajallisesti sijoittaa paremmin
käytettävissä olevien resurssien mukaan. Hälytystehtäväluonteisesti suoritettaviin korjaustoimenpiteisiin, kuten ajolankojen korjauksiin riittää yhdessä isossa järjestelmässä myös
pienempi määrä päivystyshenkilökuntaa ja -kalustoa kuin kahdessa pienemmässä järjestelmässä. Raide-Jokerille voitaisiin toki varata myös omaa päivystyshenkilökuntaa ja -kalustoa
esimerkiksi ajolankojen korjaamiseen. Sen sijoittaminen riippuu käytännössä kuitenkin
vahvasti Raide-Jokerin varikkoratkaisusta. Kun varikkoratkaisua ei ole tiedossa, on vaikeaa
arvioida ylimääräisen päivystyskapasiteetin mahdollisesti tuomia hyötyä, kuten esimerkiksi
lyhyempiä reagointiaikoja.
Rautateiden ja metron kunnossapitokalusto ei ole Raide-Jokerille hyödynnettävissä.
Rautateillä ja metroverkolla hyödynnetään erilaista aukean tilan ulottumaa kuin raitiotieverkolla. Raitiovaunut on suunniteltu katutilassa liikennöimiseen. Niiden leveys- ja korkeus10

mitat on siten sovitettu yhteen muun katuliikenteen kanssa. Metro- ja junakalusto liikennöi
sen sijaan omalla väylällään ja vaunujen leveys on 3,2 metriä. Kunnossapitokalustossa
hyödynnetään samaa leveyttä. Näiden järjestelmien kunnossapitokaluston vieminen
katutilaan ja Raide-Jokerin radalle on siten mahdotonta, ellei Raide-Jokerin tilavarauksia
laajennettaisi selvästi nykyisistä suunnitelmista.
Lisäksi metron ja rautateiden erikoispiirteet asettavat paljon teknisiä vaatimuksia siellä
liikennöivälle kalustolle. Muun muassa sähkö- ja kulunvalvontajärjestelmät ovat erilaisia
kuin raitioteillä. Myös kaluston turvallisuusvaatimukset kuten puristuslujuus ovat erilaisia
johtuen metro- ja junaliikenteen korkeammista ajonopeuksista ja painavammasta
kalustosta.
Kunnossapidossa ei ole saavutettavissa synergiaetuja suunnitteilla olevien Tampereen ja
Turun järjestelmien kanssa Kunnossapitokalustoa ei yleensä kuljeteta pitkiä matkoja. RaideJokerin kunnossapito ei saa myös olla riippuvaista Tampereen ja Turun järjestelmistä.
Tampereen ja Turun järjestelmiä tulee hallinnoimaan eri organisaatio kuin Raide-Jokeria.
Tampereen ja Turun kaupungit ovat myös laajasti tehneet yhteistyötä jo suunnitteluvaiheessa, kun taas Raide-Jokeria on suunniteltu näistä järjestelmistä erillään.

Taulukko 5. Eri raideleveyksien hyödyt ja haitat radan kunnossapidon kannalta sekä synergiaedut Tampereen ja
Turun järjestelmien kanssa.

Ominaisuus

1000 mm

1435 mm

Kustannussäästöt
kunnossapidossa

+

Kustannussäästöjä on
saatavissa lähinnä
laitehankinnoissa.
Niiden osuus koko
hankkeen investointikustannuksista on
kuitenkin pieni.

0 Raide-Jokerille
joudutaan hankkimaan
paljon ylikapasiteettia
kunnossapidon
luotettavuuden
varmistamiseksi.

Kunnossapidon
luotettavuuden ja
joustavuuden
parantaminen

+

Raide-Jokerin ja
Helsingin raitioverkon
yhdistäminen yhdeksi
järjestelmäksi parantaa
kunnossapidon
luotettavuutta ja
joustavuutta.

-

Synergiaedut
Tampereen
ja Turun
järjestelmiin

0 Kunnossapitolaitteita ei
kuljeteta pitkiä
matkoja, joten
synergiaetuja ei ole.

Helsingin nykyisen
raitioverkon kunnossapitojärjestelmän
luotettavuus jää
entiselleen. RaideJokerin kunnossapidon
joustavuus on alhaista
pienestä verkosta
johtuen.

0 Kunnossapitolaitteita ei
kuljeteta pitkiä
matkoja, joten
synergiaetuja ei ole.

1522/1524 mm
0 Raide-Jokerille
joudutaan hankkimaan
paljon ylikapasiteettia
kunnossapidon
luotettavuuden
varmistamiseksi.

-

Helsingin nykyisen
raitioverkon kunnossapitojärjestelmän
luotettavuus jää
entiselleen. RaideJokerin kunnossapidon
joustavuus on alhaista
pienestä verkosta
johtuen.

0 Kunnossapitolaitteita ei
kuljeteta pitkiä
matkoja, joten
synergiaetuja ei ole.
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3.3

Vaikutukset ratageometriaan

Raide-Jokerin suunniteltu ratageometria on toteuttavissa kaikilla kolmella tarkastelussa
mukana olevalla raideleveydellä. Radalle sallittava geometria määräytyy ainoastaan
kaluston ominaisuuksien perusteella. Niistä tärkeimmät ovat vaunun leveys, teliväli ja
vaunun pituus. Radalle sallittava pystygeometria riippuu niin ikään kaluston ominaisuuksista kuten esimerkiksi vetävien telien määrästä, mutta ei raideleveydestä. Pienin
suunniteltu kaarresäde Raide-Jokerin radalla on 25 metriä ja pienin pyöristyskaarresäde
625 metriä. Nämä geometriat on mahdollista toteuttaa kaikilla kolmella tarkasteltavalla
raideleveydellä.

Taulukko 6. Eri raideleveyksien hyödyt ja haitat radan geometrian kannalta.

Ominaisuus
Ratageometria

1000 mm
0 Raideleveys ei
aseta erityisiä
vaatimuksia tai
rajoituksia
ratageometrialle.

1435 mm
0 Raideleveys ei
aseta erityisiä
vaatimuksia tai
rajoituksia
ratageometrialle.

1522/1524 mm
0 Raideleveys ei
aseta erityisiä
vaatimuksia tai
rajoituksia
ratageometrialle.
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4

Vaikutukset Raide-Jokerin varikkoratkaisuun

4.1

Varikkoratkaisu

Raide-Jokerille tarvitaan yksi tai kaksi uutta varikkoa. Helsingin nykyiset varikot täyttyvät
vuoteen 2035 mennessä, joten Raide-Jokerin vaunut eivät mahdu niihin säilytykseen.
Vuoden 2009 alustavan yleissuunnitelman loppuraportissa on tarkasteltu kahta perusvaihtoehtoa Raide-Jokerin varikkoratkaisuksi:
1. Useamman varikon malli, jossa varikkotoiminnot on hajautettu liikennöintikustannusten säästämiseksi.
2. Yhden varikon malli, jossa kaikki toiminnot on keskitetty yhdelle varikolle, jolloin
saavutetaan mittakaavaetua.

Kuva 1. Raide-Jokerin varikkoratkaisun perusmallit (Raide-Jokerin alustavasta yleissuunnitelmasta vuonna
2009).

Säilytys sekä päivittäiset ja viikoittaiset huoltotoimenpiteet (siivous ja pesu) tehtäisiin
Raide-Jokerin omilla varikoilla. Suuremmat huollot ja korjaukset voitaisiin ainakin osin
tehdä Koskelan varikolla. Näin syntyisi synergiaetuja huoltojen ohjelmoinnissa, työvoiman
käytössä ja kustannuksissa. Lisäksi huoltotoimintojen luotettavuus paranisi. Mittakaavaetujen vuoksi varikkojen yhteiskäytöstä hyötyisi välillisesti mahdollisesti myös Helsingin
nykyinen raitiotiejärjestelmä. Koskelan varikon käyttö edellyttää yhdysraiteen rakentamista
esimerkiksi Oulunkylästä. HKL:llä on pitkä kokemus raitiovaunujen huollosta ja raitioratojen
kunnossapidosta. Mikäli HKL valikoituu Raide-Jokerin hallinto-organisaatioksi, voitaisiin
vaunujen määräaikaishuolloissa ja radan kunnossapitotehtävissä hyödyntää HKL:n asiantuntemusta ja henkilökuntaa.
Helsingin nykyisten raitiovaunuvarikkojen hyödynnettävyyteen vaikuttaa raideleveyden
lisäksi vahvasti vaunun leveys. Jos halutaan päästä parhaaseen mahdolliseen
yhteiskäyttömahdollisuuteen Helsingin olemassa olevien varikkojen kanssa, kannattaa
metrisen raideleveyden lisäksi valita vaunun leveydeksi sama leveys kuin Helsingissä.
Helsingin vaunujen leveys vaihtelee tällä hetkellä 2,3 metristä (nykyiset vaunut) 2,4 metriin
(uudet Transtechin vaunut). Sitä leveämpiä vaunuja ei Helsingin kantakaupungin
raitiotieverkolla ole eikä sellaisia aiota ottaa siellä käyttöön.
Syitä vaunujen leveysvaatimukseen ovat seuraavat:
-

2,4:ää metriä leveämmät vaunut eivät mahdu ajamaan sisään Helsingin olemassa
oleville varikoille lukuun ottamatta Koskelan varikkoa. Vallilan ja Töölön varikoille ei
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leveillä vaunuilla voida liikennöidä mm. sen vuoksi, että varikkorakennukset ovat
suojeltuja. Vain Koskelan varikolla on varauduttu Raide-Jokerilla mahdollisesti
käytettäviin vaunuihin, jotka ovat Helsingin nykyistä vaunukalustoa leveämpiä.
Koskelan varikko saadaan kuitenkin tilankäytöltään tehokkaammaksi, jos vaunun
leveydeksi valitaan 2,4 metriä. Kaarresäteen minimiarvona voidaan silloin käyttää
samaa arvoa kuin kantakaupungin raitiotieverkolla (15 metriä). Tämä tarkoittaa 10
vaunun mahtumista lisää Koskelan varikolle verrattuna tilanteeseen, jossa osa
vaunuista olisi 2,65 metriä leveitä. Raide-Jokerille todennäköisesti hankittavia 2suuntaisia vaunuja voitaisiin silloin myös käyttää koko Helsingin seudun
raitiotieverkon varavaunuina.
-

2,4:ää metriä leveämmät vaunut eivät mahdu Helsingissä ajamaan pysäkkien ohi,
sillä nykyiset pysäkkilaiturit on mitoitettu korkeintaan 2,4 metriä leveille vaunuille.
Raitiovaunun ajoväylän leventäminen pysäkkien kohdalla ei ole mahdollista ilman
merkittäviä katuinfrastruktuurin muutoksia. Lisäksi kapeammat vaunut jäisivät
pysähtyessään jopa yli 15 cm:n päähän pysäkkilaiturista, jos pysäkit mitoitettaisiin
2,65 metriä leveille vaunuille. Tästä syntyisi vaara matkustajille eikä raitiovaunujen
käyttö olisi enää esteetöntä. Turvallisuuden ja esteettömyyden turvaamiseksi
jouduttaisiin silloin asentamaan kaikkiin nykyisiin kapeisiin vaunuihin ovien kohdalle
ulos käännettävät lipat. Tällaista kalustoinvestointia ei tulla Helsingissä tekemään.
2,4 metriä leveämmät vaunut voisivat käyttää Helsingin varikoista siis vain sellaista
varikkoa, johon on suora ratayhteys Raide-Jokerin radalta ilman pysäkkejä. Tämä
sulkee käytännössä pois kaikki muut varikot paitsi Koskelan varikkoa yllä mainittujen
rakennusten suojelumääräysten lisäksi.

Kuva 2. Raide-Jokerin varikko, mahdollinen layout-kuva (Raide-Jokerin alustavasta yleissuunnitelmasta
vuonna 2009).

Määräaikaishuoltoja tehdään nykyiselle kantakaupungin kalustolle noin 200 000 km välein.
Lisäksi kilometrihuoltoja tehdään 5 000 km välein eli suunnilleen kerran viikossa jokaiselle
vaunulle. Erilaisia korjauksia on mahdollista tehdä pienissä erissä päiväaikaan, kun työvoimakustannukset ovat edulliset ja osa kalustosta on muutoinkin poissa liikenteestä
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ruuhka-aikojen ulkopuolella. Toisaalta korjauksia on mahdollista tehdä myös isompina
erinä, jolloin vaunun poissaoloaika liikenteestä on pidempi. Raide-Jokerin varikoilla pitää
pystyä tekemään päivittäishuoltoa (pesut, hiekoitukset, yms.) sekä kevyemmät ennakkohuollot. Siirtoajot Koskelan varikolle aiheuttaisivat muuten liikaa kuluja eikä Koskelan
varikkoa kannata kasvattaa Raide-Jokeri vaunujen takia. Päivittäishuoltopaikat ovat yksinkertaisia paikkoja ilman erikoislaitteita. Kaikki vaativammat korjaukset ja huollot voidaan
2,4 m leveälle vaunulle tehdä rajoituksetta Koskelan varikolla.
Roihupellon metrovarikon ja Ilmalan junavarikon potentiaalista käyttömahdollisuutta
Raide-Jokerin korjaus- ja huoltotarpeisiin on pohdittu. Siellä huollettavan kaluston
ominaisuudet ovat kuitenkin hyvin erilaisia kuin raitiovaunukaluston ominaisuudet. Muun
muassa rautatie- ja metrokaluston varaosat, sähkönsyöttöjärjestelmä ja turvallisuusvaatimukset poikkeavat raitiovaunukaluston vastaavista oleellisesti. Synergiaedut Helsingin
nykyisten raitiotievarikkojen kanssa ovat paljon suurempia ja ilmeisempiä. Roihupellon
metrovarikko ei kapasiteettiensa puolesta kykene hoitamaan ylimääräisen kaluston
korjaus- ja huoltotehtäviä ainakaan nykytilanteessa. Ilmalan varikon hyödyntäminen taas
edellyttäisi huomattavan pitkän siirtoraiteen rakentamista. Ilmalan varikon hyödynnettävyyttä vähentää myös mahdolliset maankäytön muutokset ja varikkotoimintojen
siirtäminen muualle kaupunkiratojen varrelle.

Taulukko 7. Eri raideleveyksien hyödyt ja haitat varikkoratkaisun näkökulmasta.

Ominaisuus
Vaikutukset
varikkoratkaisuun

1000 mm

++

Raide-Jokerin
kalusto voi käyttää
Koskelan varikkoa
korjaus- ja
huoltovarikkona.
Raide-Jokerille
tarvitaan oma
säilytysvarikko.

1435 mm

--

Raide-Jokerin
kalusto ei voi
käyttää mitään
olemassa olevia
Helsingin seudun
varikkoja.

1522/1524 mm

-

Raide-Jokerin
kalusto ei voi
käyttää Helsingin
raitiotieverkon
nykyisiä varikkoja.
Metro- ja
junavarikoiden
käyttöpotentiaali on
teoreettinen.
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Kuva 3. Helsingin raitiovaunukalustoa huollossa Vallilan varikolla (kuva: Simo Airaksinen).

4.2

Yhdysraide

Raide-Jokerin radan ja Helsingin nykyisen raitioverkoston välille rakennettava yhdysraide
palvelee kolmea eri tarkoitusta:
■ Helsingin raitioverkoston nykyistä ja tulevaa kiskoon sidottua kunnossapitokalustoa
voidaan käyttää Raide-Jokerin radan kunnossapidossa
■ Raide-Jokerin vaunujen määräaikaishuollot ja erilaiset isot korjaukset voidaan tehdä
Koskelan varikolla
■ Jos Raide-Jokerin vaunukaluston leveydeksi valitaan 2,4 metriä, mahdollistuu lisäksi
yhteisen kalustovarannon pitäminen Helsingin raitiotiejärjestelmän kanssa
Yhteisellä kalustopoolilla Helsingin raitioverkon kanssa voi olla muun muassa seuraavia
vaikutuksia:
■ kalustohankintoja voidaan tehdä yhdessä, mikä tuo mittakaavaetuja
■ kaluston päivittäinen käyttö voidaan suunnitella joustavammin
■ koko raitiotieverkon varakaluston tarve vähenee
■ samoille vaunutyypeille tarvitaan vähemmän varaosia ja huoltojen tehokkuus paranee

Siirtoraide Raide-Jokerin radalta Helsingin nykyiselle raitiotieverkolle voisi kulkea
jompaakumpaa seuraavassa esitetyistä vaihtoehdoista. Toinen vaihtoehdoista olisi, että
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yhdysraide kulkisi Oulunkylän asemalta Oulunkyläntietä Käpylään. Siitä se kulkisi edelleen
Kunnalliskodintietä ja Koskelantien yli Koskelan varikon alueelle. Koskelan varikon
laajennuksen yhteydessä on suunniteltu myös varayhteys linjan 1 päätepysäkiltä
Pohjolankatua ja Kunnalliskodintietä pitkin Koskelan varikolle. Varayhteys ja Raide-Jokerin
yhdysraide kulkisivat Kunnalliskodintien osuudella siis samaa reittiä. Varayhteys toteutunee
Koskelan varikon laajennusten yhteydessä ennen Raide-Jokerin toteutumista. Oulunkyläntien yhdysraiteen linjauksen pituudeksi tulisi silloin 1,0 km. Tämä käsittää siis vain Oulunkylän aseman ja linjan 1 päätepysäkiltä suunnitellun varayhteyden välisen matkan. Jos
varayhteys linjan 1 päätepysäkiltä Koskelan varikolle ei toteudu ennen Raide-Jokerin
liikennöinnin alkamista, tulisi yhdysraiteen pituudeksi sillä reitillä 1,8 km.
Yhdysraide voisi kulkea myös Viikin tiedepuistolta Viikintietä ja Koskelantietä pitkin
Koskelan varikolle. Linjaus ylittäisi Vantaanjoen ja Lahden moottoritien. Yhdysraiteen
pituudeksi tulisi siinä vaihtoehdossa 2,6 km. Rata voisi olla osa suunnitellun Tiederatikan
linjaa.

Kuva 4. Raide-Jokerin ja kantakaupungin verkoston välisen yhdysraiteen linjausvaihtoehdot.

Karkeasti arvioiden yhdysraiteen rakentaminen maksaisi Oulunkyläntien linjausvaihtoehdossa yksiraiteisena noin 4 miljoonaa euroa ja sen kunnossapito vuositasolla noin 30 000
euroa. Viikintien linjausvaihtoehdon rakentamiskustannukset olisivat selvästi tätä korkeammat. Jos varayhteys linjan 1 päätepysäkiltä Koskelan varikolle ei toteudu ennen RaideJokerin rakentamista, olisivat Oulunkyläntien linjauksen rakentamiskustannukset korkeammat. Raide-Jokerin radan liikennöinnin kannalta Oulunkyläntien linjaus on paras, koska se
on Viikintien linjausta lyhyempi ja yhdistyy keskemmälle Raide-Jokerin rataa. Silloin
esimerkiksi ajoaika Espoon puolelle on lyhyempi.
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5

Vaikutukset vaunukaluston ominaisuuksiin ja hankintaan

5.1

Vaikutukset matkustusmukavuuteen ja vaunujen kapasiteettiin

Raide-Jokerin radalla käytettävän vaunukaluston leveydellä on vaikutusta
matkustusmukavuuteen ja sen kapasiteettiin. Normaalileveyden eli 1 435 mm
raideleveyden raitiotiejärjestelmissä vaunujen leveys on tavallisesti joko 2,65 metriä tai
2,3/2,4 metriä. 1000 mm raideleveyden järjestelmissä vaunujen leveys on pääsääntöisesti
2,3/2,4 metriä. Joidenkin kaupunkien 1000 mm järjestelmissä käytetään myös 2,65 metriä
leveitä vaunuja. 1524 mm raideleveyden raitiotiejärjestelmissä voidaan käyttää kaikkia
edellä mainittuja vaununleveyksiä tai niiden väliarvoja. Esimerkiksi Moskovan raitiotieverkolla liikennöidään 2,5 metriä leveällä kalustolla. Raideleveydellä ei siis ole vaikutusta
vaunun leveyteen.
2,65 metriä leveissä vaunuissa kahden hengen istumapaikat ovat 2+2 istuimilla noin 13 cm
leveämpiä käytävän kummallakin puolella kuin 2,4 metriä leveissä vaunuissa. Käytävän
leveyteen vaunun leveydellä ei sen sijaan ole merkittävää vaikutusta. 2,3/2,4 metriä
leveisiin matalalattiavaunuihin on asennettavissa myös 2+1 istuimet siten, että toisella
puolella on hyvin leveitä yhden hengen istumapaikkoja ja toisella puolella kapeita kahden
hengen istumapaikkoja. Silloin menetetään yli neljännes istumapaikoista eikä seisomapaikkoja saada vastaavaa määrää lisää. Mainitusta ratkaisusta syntyy kuitenkin jonkin
verran lisää tilaa matkustajien mukanaan kuljettamille laukuille ja käsitavaroille.
Väljemmät istuimet nostavat palvelutasoa varsinkin ruuhka-aikana. Talvella myös paksu
vaatetus kasvattaa yksittäisen matkustajan tilantarvetta sekä seisoma- että istumapaikoilla.
Matkustusmukavuus on 2,65 metriä leveässä vaunussa siis korkeampaa kuin 2,4 metriä
leveässä vaunussa. 2,65 metriä leveän vaunun matkustajakapasiteettikin on hieman isompi
kuin 2,4 metriä leveän vaunun, koska seisomapaikkoja on enemmän. Seisomapaikkojen
mitoituksessa voidaan käyttää erilaisia arvoja seisomapaikkojen määrälle neliömetriä
kohden. Seuraava taulukko pyrkii havainnollistamaan matkustajakapasiteettien erot
sellaisessa kalustossa, jolla voitaisiin periaatteessa liikennöidä Raide-Jokerin radalla.
Taulukko 8. 2,4 metriä ja 2,65 metriä leveiden kalustoesimerkkien matkustajakapasiteettierot.

Vaunumalli

Transtech Artic

Bombardier FLEXITY
Classic

Kapasiteettiero

Leveys [m]

2,4

2,65

Pituus [m]

27,6

30,1

Istumapaikat

74

84

2-suuntainen ajettavuus

ei (Raide-Jokerille: kyllä)

ei (Raide-Jokerille: kyllä)

Istuma- ja seisomapaikat
(3 hlöä / m2)

74 + 75

84 + 86

21 hlöä (14 %)

Istuma- ja seisomapaikat
(4 hlöä / m2)

74 + 100

84 + 115

25 hlöä (14 %)

Istuma- ja seisomapaikat
(5 hlöä / m2)

74 + 125

84 + 144

29 hlöä (15 %)

Istuma- ja seisomapaikat
(6 hlöä / m2)

74 + 150

84 + 173

33 hlöä (15 %)
18

HSL käyttää palvelutason mitoituksessa 3 hlöä/m2 seisomapaikkojen määränä. Mitoitus
sallii kysynnän vaihtelun lyhyen ajan sisällä palvelutason heikkenemättä liikaa. 2,4 metriä ja
2,65 metriä leveiden vaunujen kapasiteettierot ovat kompensoitavissa käyttämällä
pidempiä vaunuja tai ruuhka-aikana moniajoa. Myös vuorovälin tihentäminen nostaa
kapasiteettia, mutta se ei useinkaan ole kaikkein taloudellisinta tapaa korjata syntynyttä
kapasiteetin vajausta.
Uusissa raitiojärjestelmissä kalusto pyritään saamaan 2,65 metriä leveäksi kapasiteetin ja
palvelutason optimoimiseksi. Myös käytettävissä olevalla katutilalla on vaikutusta vaunujen
leveyteen. 2,65 metriä leveät vaunut varaavat kadun poikkileikkauksesta kaksiraiteisella
rataosuudella puoli metriä enemmän kuin 2,4 metriä leveät vaunut. Tämä on kriittinen
tekijä varsinkin vanhojen kaupunkien keskustoissa. Ruutukaava-alueella leveät vaunut
voivat yhdessä tiukkojen kaarteiden kanssa myös aiheuttaa ongelmia. Raide-Jokerin rata ei
kuitenkaan kulje katuosuuksilla, joilla vaunun leveys olisi kadun poikkileikkauksen kannalta
kriittinen tekijä. Kapeammat vaunut antaisivat kuitenkin jonkin verran lisää katutilaa.

Taulukko 9. Eri raideleveyksien hyödyt ja haitat matkustusmukavuuden ja kapasiteetin näkökulmasta.

Ominaisuus

1000 mm

1435 mm

1522/1524 mm

Matkustusmukavuus

0

Raideleveydellä ei
ole vaikutusta
vaunun leveyteen.

0

Raideleveydellä ei
ole vaikutusta
vaunun leveyteen.

0

Raideleveydellä ei
ole vaikutusta
vaunun leveyteen.

Raitiovaunun
kapasiteetti

0

Raideleveydellä ei
ole vaikutusta
vaunun leveyteen
tai pituuteen eikä
siten kapasiteettiin.

0

Raideleveydellä ei
ole vaikutusta
vaunun leveyteen
tai pituuteen eikä
siten kapasiteettiin.

0

Raideleveydellä ei
ole vaikutusta
vaunun leveyteen
tai pituuteen eikä
siten kapasiteettiin.

2+2 istumapaikkaratkaisulla 2,65 metriä leveä vaunu tarjoaa paremman istumaväljyyden ja
jonkin verran isomman seisomapaikkojen määrän kuin 2,4 metriä leveät vaunut. Leveämpi
vaunu tarjoaa etua varsinkin matkustajien hartioiden korkeudella. 2,65 metriä leveällä
kalustolla menetetään kuitenkin mahdollisuus yhteiseen kalustovarantoon Helsingin muun
raitiotieverkon kanssa. Myös varikkojen yhteiskäyttö olisi tällöin vaikeampaa. Siten 2,4
metrin vaunun leveys on Raide-Jokerille suositeltava kalustoratkaisu alkuvaiheessa, kun
seudullinen pikaraitiotieverkosto on pieni ja synergiaedut Helsingin kantakaupungin raitiotieverkoston kanssa ovat suuret. Raide-Jokerin radan pysäkkilaiturit tulee siksi mitoittaa 2,4
metriä leveille vaunuille.

Pidemmällä aikavälillä seudullinen pikaraitiotieverkosto saattaa laajentua lähes 150 vaunun
suuruiseksi eli suuremmaksi kuin mitä Helsingin kantakaupungin raitiotieverkosto on tällä
hetkellä. Sen vuoksi olisi perusteltua, että Raide-Jokerin suunnittelussa kadun poikkileikkauksessa varauduttaisiin 2,65 metriä leveisiin vaunuihin. Käytännössä Raide-Jokerin
vaunujen leveyttä arvioidaan uudestaan ensimmäisen kaluston käyttöiän päättyessä ja jos
seudun muu raitiovaunuverkosto on kasvanut riittävän suureksi. Tässä tilanteessa muutaman vuosikymmenen päästä voidaan saavuttaa vastaavat synergiaedut muun seudun
raitiotieverkoston kanssa kuin mitä alkuvaiheessa saavutetaan kantakaupungin
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raitiotieverkoston kanssa. Ensisijaisesti tulisi arvioida mahdollisuutta 2,65 metriä leveään
kalustoon siten, että vaunut ovat alaosastaan 2,3 metriä leveitä ja ylhäältä 2,65 metriä
leveitä. Tällöin pysäkkejä ei ole tarvetta rakentaa uudestaan.
Seudullisen pikaraitiotieverkoston laajetessa saattaa tulevaisuudessa olla perusteltua
miettiä erilaisia kalustoratkaisuja uudelleen. Silloin voidaan arvioida uudelleen tarvittaessa
myös kaluston leveyttä. Laajalla pikaraitiotieverkolla leveästä kalustosta saattaa olla
merkittäviä hyötyä, kun taas laajan verkoston synergiaedut Helsingin nykyisen raitiotiejärjestelmän kanssa jäävät mahdollisesti nykyistä huomattavan pienemmiksi. Asiaa on tässä
vaiheessa hyvin vaikeaa ennakoida, koska laajan pikaraitiotieverkoston toteutuminen
Helsingin seudulla lienee hyvin kaukana tulevaisuudessa. Sen vuoksi olisi hyvä pitää auki
mahdollisimman paljon erilaisia mahdollisuuksia käytettävän kaluston osalta. Raideväli ja
radan tarvitsema katutila tulisi mitoittaa seuraavassa suunnitteluvaiheessa siten, että
radan fyysinen rakenne mahdollistaa tarvittaessa liikennöinnin 2,65 metriä leveällä vaunukalustolla. Raidevälin suositeltava minimiarvo on 3,1 metriä.

5.2

Vaikutukset vaunukaluston muihin ominaisuuksiin ja hankintaan

Raideleveys ei vaikuta kaluston pituuteen. Raide-Jokerin alustavassa yleissuunnitelmassa
pysäkit on mitoitettu maksimissaan 60 metriä pitkille junille. Ruuhka-aikojen
moniajotilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisen vaunun pituus ei saisi ylittää 30:tä
metriä. Mikäli halutaan käyttää tätä pidempiä vaunuja, mahdollisuutta moniajoon ei
vaunuilla ole. Vaihtoehtoisesti Raide-Jokerin linjaus on tulevassa suunnitteluvaiheessa
käytävä uudestaan läpi pysäkkien mitoituksen osalta, jotta pidempien junien käyttö olisi
mahdollista.
Yksi Raide-Jokerin potentiaalinen vaunumalli voisi olla Transtechin Artic-vaunu. Transtech
aloitti uuden Artic-vaunun toimitukset HKL:lle vuonna 2012. Vuosina 2016–2018 Transtech
toimittaa HKL:lle kaikkiaan 38 vaunua. Transtechilla on samasta vaunutyypistä 20 vaunun
optio HKL:lle ja 40 vaunun lisäoptio Raide-Jokeria varten. Yhden Artic-vaunun hankintahinta on tällä hetkellä 2,4 milj. euroa, mikä on nykymarkkinoilla edullinen hinta. Myös
optiona toimitettavat Raide-Jokerin vaunut ovat 2,1–2,2 miljoonaa euroa. Näin ollen Articvaunut ovat todennäköisesti edullisimpia saatavissa olevia vaunuja Raide-Jokerille, Tähän
asti toimitetut Artic -vaunut ovat 2,4 metriä leveät ja 27,6 metriä pitkät. Niiden matkustajakapasiteetti on 74 + 100 (4 hlöä/m2) tai 74 + 125 (5 hlöä/m2). Raide-Jokerin vaunut voisivat
olla haluttaessa jonkin verran pidempiä.
Transtechin vaunun leveys on muutettavissa 2,65 metriin, jolloin vaunun pituus on noin 31
metriä (Transtech 2013). Kaikki vaunuversiot sallivat myös moduulin lisäyksen, jolloin
vaunun kokonaispituus kasvaa noin 41 metriin. Vaunumallit ovat lisäksi muunneltavissa
1435 mm ja 1524 mm raideleveydelle. 1435 mm raideleveydelle sovitetussa vaunumallissa
pyöräkerrat vaihtavat telin rungossa ajomoottoreiden kanssa paikkaa 1000 mm raideleveyden vaunumalliin nähden. Tästä johtuen leveämmän raideleveyden vaunussa käytävä
ei voi olla leveämpi suuremmasta raideleveydestä huolimatta. Helsingin kantakaupungin
verkosta merkittävästi poikkeavat vaunumallit eivät mahdollista synergiaetuja Helsingin
nykyisen raitiovaunuverkoston kanssa.
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Kuva 5. HKL:lle toimitetun Transtech Artic -vaunun layout-kuva ja matkustajakapasiteetti.

Isoja ulkomaisia kalustotoimittajia ovat esimerkiksi Alstom, Siemens ja Bombardier. Näillä
toimittajilla on laaja valikoima erilaisia kalustoratkaisuja, jotka ovat käytössä ympäri
maailmaa niin perinteisillä raitioverkoilla kuin Stadtbahn- ja metrotyyppisissä järjestelmissäkin. Ulkomaisten länsimaisten kalustotoimittajien tuotevalikoima rajoittuu käytännössä
1 000 mm ja 1 435 mm raideleveyden tuotteisiin, 1 524 mm raideleveyden kaluston tilaaminen vaatisi modifikaatioita standardimallistoon ja sillä olisi kustannuksia nostava
vaikutus.

Kuva 6. Bombardier FLEXITY Swift K4500 -vaunun layout-kuva normaaliraideleveydelle.

Kuva 7. Siemens Avenio -vaunun layout-kuva normaaliraideleveydelle.
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Taulukko 10. Kuvissa 5-7 esitettyjen kalustoesimerkkien tekniset tiedot.

Ominaisuus

Transtech Artic

Bombardier FLEXITY Swift

Siemens Avenio

Raideleveys

1 000 mm

1 435 mm

1 435 mm

Pituus

27,6 m

28,5 m

35,0

Leveys

2,4 m

2,65 m

2,65 m

2-suuntainen
ajettavuus

ei
(Raide-Jokerille kyllä)

kyllä

kyllä

Korkeus virroitin
alhaalla

3,83 m

3,65 m

3,65 m

Maksiminopeus

80 km / h

80 km / h

80 km / h

Minimi kaarresäde
(horisontaalinen)

15 m

20 m

25 m

Maksimi
pituuskaltevuus

≥ 80 ‰

60 ‰

80 ‰

Matalalattian osuus

100 %

72 %

100 %

Kapasiteetti
(4 hlöä / m2)

74 + 100

58 + 125

64 + 168

Kokemukset ovat osoittaneet, että keskieurooppalainen standardikalusto on Helsingin
olosuhteisiin monilta osin soveltumaton. Syynä ovat Helsingin vanha ja tiukkakaarteinen
ratainfrastruktuuri sekä suomalaiset talviolosuhteet. Vaikka Raide-Jokerin radalla ei olisi
samoja geometriarajoituksia ja stabiliteettiongelmia kuin kantakaupungin vanhalla raitioverkostolla, äärimmäisten sääolosuhteiden asettamat vaatimukset on edelleen
huomioitava vaunukaluston hankinnassa.
Ulkomaisen kalustovalmistajan standardikalustoa ei ole suositeltavaa ostaa Raide-Jokerille
sellaisenaan, vaan siihen tulisi tehdä suomalaisiin olosuhteisiin räätälöidyt modifikaatiot
kuten korroosionsuojaus, riittävä lämmitys ja komponenttien pakkaskestävyyden varmistus. Keskieurooppalainen standardi-ratkaisu ei ole Helsingissä (esimerkiksi Düwagin
vanhat vaunut) osoittautunut elinkaarikustannuksiltaan kestäväksi, jolloin tällaisesta kalustosta saatavaa suurten markkinoiden mittakaavaetuakaan ei ole käytännössä ollut hyödynnettävissä.
Transtech Artic -vaunut on osin tilattu näistä ongelmista eroon pääsemiseksi. Transtechin
vaunumalli on kuitenkin sen verran uusi, että vasta useamman käyttövuoden jälkeen
matkustajaliikenteessä voidaan tehdä luotettavia arvioita sen elinkaarikustannuksista
suhteessa muihin Helsingin raitiotieverkolla käytössä oleviin vaunumalleihin.
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Taulukko 11. Eri raideleveyksien vaikutukset vaunukaluston näkökulmasta.

Ominaisuus
Vaunukaluston
saatavuus ja
hankinnan
helppous

1000 mm

++

Tälle
raideleveydelle
kaluston saatavuus
on hyvä niin
ulkomaisilla kuin
kotimaisellakin
valmistajalla.
Tämän
raideleveyden
kalustosta on
kokemusta
Helsingissä.

1435 mm

+

Tälle raideleveydelle
kaluston saatavuus
on hyvä niin
ulkomaisilla kuin
kotimaisellakin
valmistajalla. Tästä
raideleveydestä on
laajasti kokemusta
Keski-Euroopassa.

1522/1524 mm

-

Tälle raideleveydelle
kaluston saatavuus
on ulkomaisilla
valmistajilla heikkoa.
Kotimaisella
valmistajalla on
kokemusta tämän
raideleveyden
kalustosta
rautatiepuolelta.
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6

Vaikutukset tulevaisuuden raideliikenneverkkoon

6.1

Raitiotieverkosto

6.1.1

Helsingin kantakaupungin verkosto

Helsingin kantakaupungin raitiotieverkoston pituus on nykyisin noin 45 kilometriä.
Linjaliikenteen käytössä on hieman tätä lyhyempi verkko. Raitioliikenteen nykyiset ja
ennakoidut tulevat vaunumäärät on esitetty seuraavassa taulukossa. Kantakaupungin
raitioteiden raideleveys on 1000 mm. Vanhojen vaunujen leveys on 2,3 metriä ja uusien
vaunujen leveys on 2,4 metriä.
Taulukko 12. Raitiovaunujen nykyinen määrä vuonna 2013 sekä ennakoidut määrät vuosille 2014–2025.
(HSL 2013).

Vuosi

MLRV

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

MLNRV MLNRVIII
47
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52
52

2
17
32
40
40
40
40
50
60
60
60

NRV
35
30
25
20
15
10
5
0
0
0
0
0
0

Mannh. Yhteensä Liikenne
5
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

MLRV

matalalattiainen raitiovaunu (Bombardier)

MLNRV

matalalattiainen nivelraitiovaunu

MLNRVIII

matalalattiainen raitiovaunu (Artic/Transtech)

NRV

nivelraitiovaunu

Mannh.

Mannheimista ostetut raitiovaunut

Yhteensä

raitiovaunujen kokonaismäärä

Liikenne

liikenteessä olevat raitiovaunut

Atot

liikenteessä olevien vaunujen suhde raitiovaunujen kokonaismäärään

127
126
119
129
139
142
137
132
132
142
152
152
152

93
93
91
93
95
96
103
112
112
112
120
120
130

Atot
73 %
74 %
76 %
72 %
68 %
68 %
75 %
85 %
85 %
79 %
79 %
79 %
86 %

Raitiovaunujen tulevien vuosien ennakoiduissa määrissä on varauduttu raitioliikenteen laajentumiseen mm. Jätkäsaareen, Munkkisaareen, Kalasatamaan, Ilmalaan, Munkkivuoreen
ja Laajasaloon. Helsingin uuden yleiskaavan visiossa on lähtökohtana, että kantakaupungin
raitiotieverkostoa laajennettaisiin esikaupunkeihin. Kantakaupungin raitiotieverkoston liikennöinnin laajuus kasvaisi tämän seurauksena usealla kymmenellä raitiovaunulla. Karkeasti arvioiden raitiovaunujen kokonaismäärä olisi noin 200.
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6.1.2

Seudulliset raitiotiesuunnitelmat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa HLJ 2011:ssä on esitetty, että RaideJokeri rakennetaan pikaraitiotieksi. Raide-Jokerin vaunutarpeeksi on arvioitu 29 vaunua.
Lisäksi on tarpeen varautua noin viiteen varavaunuun. Helsingin seudulle on visioitu useita
raitiotiehankkeita: Helsingin esikaupunkiraitiotiet, Jokeri 2, Tiederatikka, Östersundomin
pikaraitiotie sekä Espoon ja Helsingin raitiotiet. Seuraavassa kuvassa on esitetty Helsingin
tekeillä olevaan yleiskaavaan liittyvä visio Helsingin ja pääkaupunkiseudun tulevaisuuden
raideverkosta. Kuva sisältää raitiotieverkoston lisäksi raskaan raideliikenteen verkoston
vision.

Kuva 8. Visio pääkaupunkiseudun tulevaisuuden raideverkosta (Helsingin KSV 2014).

Pitkällä tähtäyksellä voidaan poikittaisista joukkoliikenteen runkoyhteyksistä toteuttaa
raitioteinä Raide-Jokerin lisäksi ainakin Jokeri 2 ja Tiederatikka. Lisäksi Östersundomin
alueen kehittyessä voidaan Raide-Jokeria jatkaa Östersundomiin. Karkeasti ottaen voidaan
arvioida, että Jokeri 2:n ja Tiederatikan vaunutarve olisi alkuvaiheessa yhteensä 25–30
vaunua. Östersundomin raitiotien toteuttaminen edellyttää lisäksi 20 vaunun hankintaa.
Raide-Jokerilla ei ole toistaiseksi yhteistä osuutta Helsingin kantakaupungin
raitiotieverkoston kanssa. Jos Tiederatikka rakennettaisiin, olisi sillä yhteisiä osuuksia
kantakaupungin raitiotieverkoston kanssa Munkkiniemen ja Pasilan välillä sekä Pasilassa ja
Arabiassa. Yhteisiä osuuksia Raide-Jokerin kanssa olisi Otaniemessä ja Viikissä. Tiedelinjan
osuus Koskelasta Viikkiin voisi toimia myös Raide-Jokerin yhdysraiteena Koskelan varikolle.
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Jos Helsingin yleiskaavan visiot toteutuvat, Raide-Jokerilla voisi olla yhteisiä osuuksia
esikaupunkien raitioteiden kanssa esimerkiksi Pitäjänmäellä, Haagassa ja Maunulassa.

Kuva 9. Raide-Jokerin liikenteen integroitumiskohdat Espoossa mahdollisesti eri raideleveydellä olevan
raitiotieverkoston kanssa. Raide-Jokerilla voi olla yhteisiä osuuksia Tiedelinjan kanssa Otaniemessä.

Jokeri 2:lla ei ole yhteisiä osuuksia Raide-Jokerin eikä nykyisen kantakaupungin raitiotien
kanssa. Jos esikaupunkien raitiotiet toteutuvat, voi Jokeri 2:lla olla yhteisiä osuuksia niiden
kanssa erimerkiksi Malmilla. Östersundomin raitiotiellä ei ole yhteistä osuutta Jokeri 2:n
kanssa, mutta linjat risteävät toisensa Mellunmäessä.
6.1.3

Espoon raidevisiot

Espooseen on laadittu raidevisio vuonna 2011. Työssä on esitetty, että Espoon
raideliikennejärjestelmän muodostavat metro, junat ja pikaraitiotieverkosto. Raidevisio on
esitetty seuraavassa kuvassa. Työssä esitetty pikaraitiotieverkosto on vaunumäärältään 36
vaunua. Kyse on siten vaunumäärältään Raide-Jokerin tasoisesta järjestelmästä. Espoon
raidevision pikaraitioteiden toteutukselle ei ole esitetty aikataulua.

26

Kuva 10. Espoon raidevisio vuodelle 2050 (Espoon raideliikennevisio 2011).

Alustavan yleissuunnitelman mukaisella Raide-Jokerin linjauksella ei ole merkittävästi
yhteisiä osuuksia Espoon mahdollisen pikaraitiotieverkoston kanssa. Myyrmäkeen suuntautuvalla linjalla on jonkin verran yhteistä osuutta Leppävaarassa ja Perkkaalla. Jos linjaus
muutetaan Otaniemeen, syntyisi Tiederatikalle ja Raide-Jokerille yhteinen osuus Otaniementielle. Tiederatikan jatkaessa länteen voisi sillä olla suurempia synergiaetuja Espoon
pikaraitiotieverkoston kanssa.
6.1.4

Vantaan raitiotieverkosto

Vantaan raitiotieverkostoa on tarkasteltu Tiina Sirviön diplomityössä vuodelta 2011. Työssä
on selvitetty raitiotieverkoston toteuttavuutta eri näkökulmista. Työssä ei ole otettu
kuitenkaan kantaa eri reittien toteuttavuuteen. Työssä ei ole myös tarkasteltu raitiotieverkostoa Vantaan rajojen yli, vaan raitioteiden toteuttavuutta on arvioitu vain Vantaan
alueella. Vantaan raidevision toteutukselle ei ole esitetty aikataulua. Jos Vantaan raidevisiosta toteutettaisiin useampia linjoja, olisi vaunutarve noin 30–40 vaunua. Seuraavassa
kuvassa on esitetty Vantaan mahdollinen raitiotieverkosto.
Vantaan raitiotieverkosto kytkeytyisi todennäköisesti monin paikoin joko Jokeri 2:n raiteistoon tai Helsingin esikaupunkien raitiotieverkostoon. Esimerkiksi Myyrmäessä voitaisiin
toteuttaa uusia linjastoratkaisuja, jos Jokeri 2:lla ja Vantaan raitiotieverkostolla olisi sama
raideleveys ja kalusto. Lisäksi varsinkin Tammiston suuntaan kulkeva raitiotieverkosto
kytkeytyisi luontevasti Helsingin esikaupunkien raitiotieverkoston jatkeeksi.
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Kuva 11. Joukkoliikennemuotojen vertailu Vantaan poikittaisessa runkoliikenteessä (Tiina Sirniön
diplomityö 2011).
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6.1.5

Vaunumäärät tulevaisuuden raitiotiejärjestelmässä

Suunnitelluista uusista raitiotiehankkeista ovat todennäköisimpiä kantakaupungin
raitiotiejärjestelmän laajennukset, joista on tehty jo alustavia päätöksiä. Raide-Jokeri on
mukana HLJ 2011:ssä, joten sitä voidaan pitää todennäköisimpänä uusista raitiotiehankkeista. Muut pääkaupunkiseudun hankkeet ovat toistaiseksi visiotasolla, niiden
toteutumisesta ei ole varmuutta eikä toteuttamiskelpoisuutta ole kaikin tavoin varmistettu.
Seuraavassa taulukossa on laskettu eri raitiotiesuunnitelmien karkeita laajuuksia vaunumäärän kautta.

Taulukko 13. Nykyisen raitiovaunuverkoston ja tulevien raitiotiejärjestelmien laajuus vaunumäärältään,
vaunumäärän tarkkuus ja arvio toteutumisesta.

Raitiovaunujärjestelmä

Liikenteeseen
tarvittavat
vaunut

Arvion
tarkkuustaso

Arvio
toteutumisesta

Helsingin nykyinen
kantakaupungin
raitiotieverkosto

93

Nykyisin
liikenteessä

Toteutettu

Kantakaupungin
raitiotieverkoston
laajennukset (Jätkäsaari,
Ilmala, Hernesaari,
Kalasatama ja Laajasalo)

37

Uutta vaunukalustoa hankittu ja
osa hankintaan
optiona

Tehty alustavia
päätöksiä
laajennusten
toteuttamisesta

Raide-Jokeri

29

Raide-Jokerin
alustava
yleissuunnitelma

Hankesuunnitelma
käynnistymässä, HLJ
2011:ssä

Östersundomin raitiotie

20

Östersundomin
alustava
yleissuunnitelma

Ei päätöksiä

Espoon raidevisio

36

Espoon raidevisio

Ei päätöksiä

Esikaupunkiraitiotiet

40–60

Karkea arvio

Ei päätöksiä

Jokeri 2 ja Tiederatikka

25–30

Karkea arvio

Ei päätöksiä

Vantaan raidevisio

30–40

Karkea arvio

Ei päätöksiä

yhteensä

310–345
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Taulukko 14. Nykyisen raitiovaunuverkoston ja tulevien raitiotiejärjestelmien laajuus vaunumäärältään,
vaunumäärän tarkkuus ja arvio toteutumisesta. Ryhmitelty arvioidun toteutumisen perusteella.

Raitiovaunujärjestelmä

Liikenteeseen
tarvittavat
vaunut

Arvion tarkkuustaso

Arvio
toteutumisesta

Nykyinen verkko

93

Nykyisin
liikenteessä

Toteutettu

Hyvin todennäköiset
laajennukset

37

Uutta vaunukalustoa
hankittu ja osa
hankintaan optiona

Tehty alustavia
päätöksiä
laajennusten
toteuttamisesta

Todennäköinen laajennus

29

Alustava
yleissuunnitelma

HLJ 2011:ssä

Visiot

56

Tehdyt liikennöinti- Ei päätöksiä
suunnitelmat

Pidemmän
visiot
yhteensä

tähtäimen

95–130

Karkeat arviot

Ei päätöksiä

310–345

Seuraavassa kuvassa on hahmoteltu nykyisen raitiovaunuverkoston laajuutta sekä suunniteltujen ja visioitujen hankkeiden laajuutta sekä ajallista ulottuvuutta.

Kuva 12. Nykyisen ja suunniteltujen raitiovaunuverkostojen laajuus sekä toteuttamisen ajallinen
ulottuvuus. Mustalla ovat 1000 mm raitiovaunuverkosto. Harmaalla on raitiovaunuverkosto, jonka
raideleveys voi olla myös 1435 tai 1524 mm.
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Raitiovaunuverkoston laajennuksista ensimmäisinä toteutuvat kantakaupungin verkon
laajennukset. Tämän jälkeen on todennäköisesti toteutumassa Raide-Jokeri. Myöhemmin
toteuttavista hankkeista ei ole tarkkoja suunnitelmia. Raide-Jokeri on vaunumäärältään
(22 % koko vaunumäärästä) ja verkostoltaan varsin suppea lisäys pääkaupunkiseudun
raitiotieverkostoon sen jälkeen, kun kantakaupungin laajennukset on toteutettu. Suppeus
puoltaisi sitä, että Raide-Jokerin olisi luontevaa olla raitiotieverkoston laajennus eikä
erillisiä vaunuja sekä huolto- ja kunnossapitokalustoa vaativa uusi järjestelmä. Tulevaisuuden raitiotiehankkeista esikaupunkiraitiotiet toteutetaan Helsingin kantakaupungin
järjestelmään kytkeytyvänä järjestelmänä. Myöhemmin mahdollisesti toteutuvat Jokeri 2,
Östersundomin raitiotie sekä Espoon ja Vantaan raidevisiot ovat epävarmoja ja todennäköisesti useiden vuosien päästä toteutuvia hankkeita. Toisaalta kaikkien suunniteltujen
hankkeiden toteuduttuakin 1000 mm raideleveyden verkosto muodostaa puolet tai ainakin
lähes puolet koko verkostosta.

6.2

Metroverkko

Helsingissä liikennöidään nykyisin kahta metrolinjaa: Ruoholahti–Mellunmäki ja
Ruoholahti–Vuosaari. Nykyisin vaunukalustoa on 54 vaunuparia. Länsimetro aloittaa liikennöinnin näillä näkymin vuonna 2016. Tällöin metroverkosto laajenee 13,9 kilometriä
länteen. Laajennuksen myötä uusia vaunuja on tilattu 20. Uudet junat ovat nykyisiä pidempiä ja vastaavat siten kapasiteetiltaan noin 40 nykyistä vaunuparia. Suunnitteilla olevia
metron laajennuksia ovat Länsimetron jatko Kivenlahteen ja itämetron jatkaminen Östersundomiin. Lisäksi on tehty selvityksiä metron jatkamiseksi idässä edelleen Sipooseen.
Metroverkostossa raideleveys on 1522 mm. Kunnossapidon näkökannalta on synergiaa
rautateiden kanssa. Metron vaunukalusto on 3,2 metriä leveä ja sen lattiakorkeus on 1 200
mm. Jos Raide-Jokerilla olisi sama raideleveys metron kanssa, voitaisiin käyttää osin samaa
huoltokalustoa kaluston huoltamiseen. Erilaisen tekniikan vuoksi huollon ja kunnossapidon
synergiaedut ovat vähäisiä. Raide-Jokerille eivät mahdu metroradan huolto- ja kunnossapitokalusto erilaisen aukean tilan ulottuman vuoksi. Sen vuoksi myöskään Raide- Jokerin ja
metron vaunut eivät voi käyttää samoja rataosuuksia. Samojen asemalaitureiden esteetön
käyttö olisi myös mahdotonta erilaisen lattiakorkeuden vuoksi. Käytännössä samasta raideleveydestä olisi teoriassa hyötyä vain kaluston kunnossapidossa.
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Kuva 13. Tunnelbana ja Tvärbana liikennöivät rinnakkain Tukholmassa Globenin asemalla. Linjoilla on
erilainen sähkönsyöttö ja laiturikorkeus, vaikka Tukholmassa onkin sama raideleveys metrolla ja
raitiovaunulla (Kuva: Simo Airaksinen).

6.3

Rautatiet

Suomen rautateiden raideleveys on 1524 mm. Pääkaupunkiseudulla on kaupunkiradat
Helsingistä Leppävaaraan, Vantaankoskelle ja Keravalle. Parhaillaan on rakenteilla Kehärata, jota aletaan liikennöidä vuonna 2015. Lisäksi on suunnitteilla kaupunkiradan jatko
Kauklahteen ja kantakaupungin alle Pisara-rata. Pidemmälle menevät lähijunat käyttävät
kaukoliikenneraiteita.
Jos Raide-Jokerilla olisi sama raideleveys rautateiden kanssa, voitaisiin käyttää osin samoja
kaluston huoltolaitteita. Raide-Jokerille eivät mahdu rautateiden huolto- ja kunnossapitokalusto isomman aukean tilan ulottuman ja erilaisten turvallisuusvaatimusten vuoksi.
Synergiaedut liittyisivät siten vain kaluston huoltoon ja edellyttäisivät siirtoraidetta RaideJokerilta esimerkiksi Ilmalan varikolle. Raide-Jokeri ja rautatiet risteävät Oulunkylässä ja
Huopalahdessa ja sivuavat Leppävaarassa. Jonkin verran Raide-Jokerin linjaus on rinnakkainen rautateiden kanssa Leppävaaran ja Pitäjänmäen välissä. Siirtoraiteen pitäisi olla
eristetty muusta rautatieverkostosta, koska raitiovaunukaluston turvallisuusvaatimukset
ovat huomattavasti junakalustoa alhaisemmat. Käytännössä kaikista Raide-Jokerin ja rautateiden sivuamis- tai risteämispaikasta on huomattavan vaikeaa, ellei mahdotonta rakentaa
eristettyä siirtoraidetta Ilmalan varikolle.
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6.4

Vaikutukset matkustajien vaihtotarpeeseen

Raide-Jokerin raideleveydellä on merkitystä vaihtojen määriin ja palvelutasoon erityisesti
silloin, jos Raide-Jokeri olisi osa Helsingin laajentuvaa raitioverkkoa ja seudun laajempaa
pikaraitioverkostoa. Tämän verkoston linjastoa voitaisiin suunnitella alueellisesti yhtenäisenä, jos raideleveys olisi sen kaikilla osuuksilla sama. Seudun tulevaisuuden pikaraitiolinjasto voisi käsittää esim. Raide-Jokerin jatkeen Östersundomiin, poikittaiset Jokeri-linjat
ja Tiederatikan, Helsingin yleiskaavavision mukaiset säteittäiset esikaupunkilinjat sekä
Espoon raidevisiossa esitetyt yhteydet.
Helsingin alueella Raide-Jokerin linjaus voi liittyä esikaupunkien raitioteihin Viikissä, Oulunkylässä, Maunulassa ja Huopalahden–Pitäjänmäen-osuudella. Käytännössä Jokeri 2:n ja
Östersundomin raitiotien raideleveydeksi valittaisiin sama raideleveys kuin Raide-Jokerilla
on käytössä. Jos näillä linjoilla ja esikaupunkien raitioteillä olisi eri raideleveys, olisi sillä
seuraavia vaikutuksia:
-

joudutaan rakentamaan erilliset raiteet esikaupunkien raitioteille Raide-Jokerin
viereen

-

vaihdot lisääntyvät ja lisäksi Raide-Jokerille voisi tulla lyhyitä kysyntäpiikkejä, mikä
heikentää kustannustehokkuutta

-

joudutaan rakentamaan uusi kolmas kisko eri raideleveydellä Raide-Jokerin kiskojen
viereen. Jos kisko rakennetaan jälkikäteen, aiheutuu tästä rakentamiskustannusten
lisäksi pidempiä poikkeusliikenteen jaksoja, jolloin Raide-Jokeria täytyy korvata
busseilla.

Raide-Jokerilla on päällekkäisiä osuuksia suunnitellun Tiederatikan kanssa Otaniemessä ja
Viikissä. Tiederatikka olisi luontevaa toteuttaa samalla raideleveydellä kuin kantakaupungin
raitiotie, koska linjan reitistä noin puolet kulkee nykyistä kantakaupungin raitiotieverkkoa
pitkin. Jos Espoon raitiotieverkko olisi samalla raideleveydellä kuin Tiederatikka, voisi
Tiederatikkaa jatkaa Otaniemestä länteen.
Toistaiseksi ei ole suunnitteilla, että raitiotieverkostoa laajennettaisiin metron tai rautateiden kanssa samoille reittiosuuksille. Siten 1522/1524 mm raideleveyden soveltamisesta
ei olisi hyötyä Raide-Jokerin liikenteen integroimisen tai matkustajien vaihtotarpeiden
osalta.
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Taulukko 15. Eri raideleveyksien hyödyt ja haitat pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän näkökulmasta.

Ominaisuus
Matkustajien
vaihtotarpeet

6.5

1000 mm

+

Raide-Jokerilla voi
olla merkittävästi
yhteisiä osuuksia
esikaupunkien
raitioteiden
kanssa. Sama
raideleveys voi
vähentää
matkustajien
vaihtotarvetta
näillä osuuksilla.

1435 mm

-

Matkustajien
vaihtotarpeet
voivat kasvaa, jos
esikaupunkien
raitioteillä ja
Tiederatikalla on
yhteisiä osuuksia
Raide-Jokerin
kanssa eikä näiden
linjojen integrointi
keskenään ole
mahdollista.

1522 / 1524 mm
Matkustajien
vaihtotarpeet
voivat kasvaa, jos
esikaupunkien
raitioteillä ja
Tiederatikalla on
yhteisiä osuuksia
Raide-Jokerin
kanssa eikä näiden
linjojen integrointi
keskenään ole
mahdollista.

-

Raideleveyksien vertailu pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän
näkökulmasta

Seuraavassa taulukossa on esitetty yhteenveto eri raideleveyksien hyödyistä ja haitoista
pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän näkökulmasta.

Taulukko 16. Eri raideleveyksien hyödyt ja haitat pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän näkökulmasta.

Ominaisuus
Pääkaupunkiseudun
liikennejärjestelmä

1000 mm

++

Raide-Jokerin
vaunumäärä on
20 % verrattuna
Helsingin
kantakaupungin
laajennettuun
raitiotieverkkoon.
Mahdollistaa
yhteisiä osuuksia
Tiedelinjan ja
esikaupunkien
raitioteiden
kanssa.

1435 mm

-

Raide-Jokeri
olisi erillinen
järjestelmä,
sillä
integrointi
muuhun
raitiotie- ja
rataverkkoon
ei olisi
mahdollista.

1522 / 1524 mm

-

Raide-Jokeri olisi
erillinen
järjestelmä.
Integrointi
metro- tai
rautatieverkkoon
ei ole mahdollista
erilaisen aukean
tilan ulottuman
vuoksi.
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7

Eurooppalaisia referenssikohteita

Euroopassa on 58 raitiotiejärjestelmää, jotka käyttävät metristä raideleveyttä, ja 120
järjestelmää, jotka käyttävät normaaliraideleveyttä (1435 mm). Lisäksi joissain itäeurooppalaisissa kaupungeissa on raitiotiejärjestelmiä, jotka käyttävät Venäjän rautateiden raideleveyttä (1524 mm). Vuoden 1983 jälkeen on Euroopan unionin, Norjan ja Sveitsin alueella
rakennettu kuusi uutta kapean raideleveyden raitiotiejärjestelmää (Espanja/1000 mm:
Alicante, Bilbao, Valencia, Vitoria-Gasteiz; Italia/950 mm: Cagliari, Sassari). Näissä maissa
on lisäksi rakennettu 44 uutta 1435 mm raideleveyden raitiotiejärjestelmää. Kahdessa kaupungissa eli Stuttgartissa ja Chemnitzissä on vuosina 1958–1988 siirrytty kapeasta raideleveydestä 1435 mm normaaliraideleveyteen. Samaa kaupunkialuetta palvelevia erillisiä
verkostoja, joissa on käytössä useampia erilaisia raideleveyksiä, sijaitsevat seuraavilla
kaupunkiseuduilla: Bochum/Gelsenkirchen, Essen, Krefeld ja Mühlheim an der Ruhr.
Kehitettävinä eurooppalaisina referenssikohteina on päätetty tarkastella Mannheimin,
Bremenin, Mulhouse-Vallée de la Thurin ja Moskovan raitiotiejärjestelmiä. Niiden tekniset
tiedot on koottu seuraavaan yhteenvetotaulukkoon.
Taulukko 17. Eurooppalaisten referenssijärjestelmien ominaisuuksia.

Mannheim

Bremen

Tram-Train
MulhouseVallée de la
Thur

Moskova

Raideleveys

1 000 mm

1 435 mm

1 435 mm

1 524 mm

Verkon pituus

97 km

115 km

22 km

181,2 km

Linjoja

10

8+3

1

50

Vaunun leveys

2 400 mm

2 300 mm (GT8N)

2 650 mm

2 480 mm (Vario LF)

2 650 (GT8N-1)

2 500 ± 20/25 mm
(KTM-sarjat, ЛМ-sarjat,
T3)

rataverkon
muuttaminen
leveille vaunuille
linja kerrallaan
Kalusto

69
(6MGT/8MGT,
Variotram)

119
(GT8N/GT8N-1)
15 kunnossapitovaunua

12 vaunua
(Siemens
Avanto)

967 (kalusto pääasiassa
vanhaa neuvostoliittolaista kalustoa)
83 kunnossapitovaunua

Suurin
ajonopeus

70 km/h

70 km/h

100 km/h

65 km/h

Laajennussuunnitelmia

6,4 km
(MannheimNord)

18,5 km (Lilienthal,
Huchting–Leeste)

Radan
jatkaminen
Kruthiin 17
km:llä

67 km uutta rataa
vuoteen 2017
mennessä, josta 47 km
uusia linjoja
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Kuva 14. Raitiokävelykatu Lindenhofin alakeskuksessa Mannheimissa (Kuva: Jürgen Burmeister).

Kuva 15. Raitiotie omalla ajourallaan Neuhersheimin asuinalueella Mannheimissa
(Kuva: Jürgen Burmeister).
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Kuva 16. Raitiovaunu katutilassa erillisellä kulkuväylällä, joka soveltuu hälytysajoneuvojen käyttöön
Bremenissä. (Kuva: Jürgen Burmeister).

Kuva 17. Tram-Train Mulhouse-Vallée de la Thur edustaa raskaampaa seudullista raideliikenneratkaisua,
jossa ajonopeudet ovat enimmillään 100 km/h. (Kuva: Jürgen Burmeister).
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Kuva 18. Moskovan raitioteillä liikennöi pääasiassa vanhaa kalustoa, jota on osin peruskorjattu ja
modernisoitu. Raideleveys on 1 524 mm. (Kuva: venäjänkielinen Wikipedia).
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8

Suositus

Työssä on tarkasteltu Raide-Jokerille vaihtoehtoisia raideleveyksiä radan kunnossapidon,
ratageometrian, varikkoratkaisun, vaunukaluston ja pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän näkökannoilta.
Suositus:
1. Raideleveys 1 000 mm
2. Vaunun leveys 2,4 m
3. Pysäkkien korkeus samaa kuin Helsingin raitiotieverkostossa on nykyisin.
4. Raidevälin ja katujen poikkileikkauksen osalta varaudutaan kuitenkin 2,65
metriä leveiden vaunujen käyttöönottomahdollisuuteen tulevaisuudessa.
Perustelut
Pääkaupunkiseudun joukkoliikennejärjestelmä kehittyy vähitellen. Helsingissä on tehty
päätöksiä uusien asuinalueiden kytkemiseksi kantakaupungin raitiotiehen. Pääkaupunkiseudulle on myös tehty laajoja visioita raitioliikenteen kehittämisestä, mutta toistaiseksi
Espoon ja Vantaan raidevisioista ei ole tehty päätöksiä eikä niiden toteuttamiseksi ole
laadittu tavoiteaikatauluja.
Jos Raide-Jokerille valitaan sama raideleveys ja pysäkkien korkeus kuin kantakaupungin
raitioteillä, on mahdollisten esikaupunkien raitioteiden ja Raide-Jokerin integroiminen
mahdollista. Matkaketjuissa tarvittavien vaihtojen määrä jää myös pienemmäksi.
Vuoteen 2025 mennessä on ennakoitu, että pääkaupunkiseudulla liikennöitäisiin 130
vaunulla. Varavaunuineen kantakaupungin raitiotiejärjestelmä olisi 152 vaunua. Tähän
nähden Raide-Jokerin edellyttämä 32 vaunua olisi melko pieni laajennus. Jos Raide-Jokerilla
olisi mahdollista käyttää samaa kalustoa, voitaisiin varavaunujen kustannuksissa säästää
noin 5 prosenttia eli 3 vaunua, noin 6,0–7,0 miljoonaa euroa. Saman vaunukaluston käyttö
Raide-Jokerilla ja kantakaupungin raitioteillä synnyttäisi mittakaavaetuja vaunuhankinnoissa ja toisi lisää joustavuutta vaunujen päivittäiseen käyttöön.
Helsingin raitiovaunuvarikkojen yhteiskäytöstä Raide-Jokerin kanssa on synergiaetuja
kaluston huollossa ja radan kunnossapidossa. Varikkojen yhteiskäyttö on mahdollista vain
samaa raideleveyttä käyttäen. Käytännössä Helsingin raitiovaunuvarikoista hyödynnettäisiin Raide-Jokerille Koskelan varikkoa. Koskelan varikkoon tehdään lähivuosina mittavat
muutostyöt ja varautuminen Raide-Jokerin vaunukaluston huoltotarpeisiin muutostöiden
yhteydessä on hyvin suositeltavaa.
Edellä kuvattujen synergiaetujen hyödyntämiseksi täytyy rakentaa yhdysraide RaideJokerin ja Koskelan varikon välille. Yksiraiteisen yhdysraiteen karkea kustannusarvio on 4–
20 miljoonaa euroa riippuen reitistä. Yhdysraide voi toimia osana tulevaa Tiederatikan
reittiä tai esikaupunkien raitiotien reittiä Oulunkylään.
Muut tässä työssä tarkastellut 1435 mm ja 1522/1524 mm raideleveydet eivät ole
suositeltavia vaihtoehtoja Raide-Jokerin raideleveydeksi, koska ne eivät mahdollista RaideJokerin integrointia Helsingin seudun muuhun raitio- ja rataverkkoon. Metron ja rautateiden huolto- ja kunnossapitokaluston käyttö ei ole Raide-Jokerilla mahdollista, koska niillä
on mm. eri aukean tilan ulottuma kuin raitiovaunukalustolla. 1000 mm raideleveys mahdollistaa integroinnin nykyiseen raitioverkkoon, mikä tarkoittaa merkittäviä synergiaetuja.
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Radan kunnossapidon suorat kustannukset ovat samoja raideleveydestä riippumatta. Jos
voidaan kuitenkin käyttää Helsingin raitioteiden kanssa samaa kunnossapitokalustoa, päästään järjestelmätasolla synergiaetuihin. Turun ja Tampereen järjestelmien kanssa synergiaetuja ei ole löydettävissä.
Poikkileikkauksessa ehdotetaan varautumista 2,65 metriä leveään vaunuun. Leveämpi
vaunu edellyttää noin puoli metriä leveämpää ratavarausta. Leveämpiin vaunuihin olisi
mahdollista siirtyä esimerkiksi muutaman vuosikymmenen päästä kun hankitaan seuraavan
sukupolven raitiovaunuja laajemmalle tulevaisuuden pikaraitiojärjestelmälle. Rakennettavien pysäkkien ja seudun raitiotiejärjestelmien keskinäisen yhteensopivuuden varmistamiseksi pitäisi tulevien vaunujen olla alaosastaan nykyisten vaunujen levyisiä (2,3 metriä) ja
yläosastaan 2,65 metriä.
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