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Eliel Saarisen tiellä
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25 km pitkä rata

25 km/h keskinopeus

70 km/h maksiminopeus

34 pysäkkiparia

800 m pysäkkiväli
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Allianssimalli
• Raide-Jokeri toteutetaan 

soveltaen allianssimallia
– Kehitysvaihe (11/2017–5/2019) ja 

toteutusvaihe (6/2019–)

• Yhteinen organisaatio
– Hankkeen parhaaksi
– Läpinäkyvä budjetointi ja 

kustannusseuranta osapuolten kesken

• Hankkeella on yhteinen 
työskentelytila Big Room Helsingin 
Pitäjänmäessä ja työmaatoimistoja 
läpi linjan.
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Eliel Saarisen tien työt

• Eliel Saarisen tiellä uusitaan lähes kaikki kadun rakenteet
– Vesihuolto, sähkö- ja telekaapelit, kadun rakenteet, jalankulku- ja pyörätiet, istutukset, valaistus jne.

• Työt Eliel Saarisen tiellä valmistuvat pääosin syksyllä 2022.
– Viimeistelytöitä tehdään vielä vuoden 2023 aikana: 

vihertöitä, ajojohtimien asennusta, kaapelivetoja jne.

• Pikaraitiotien liikennöinti alkaa kesäkuussa 2024. 
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Raide-Jokeri Eliel Saarisen tiellä
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Aikataulu 
(2/2020 tilanteen mukainen arvio, muutoksia saattaa tulla)

• Huopalahden asema
– Katetun alueen osalla työt käynnissä, valmistuu syksyllä 2021

• Huopalahden asema – Ilkantie / Aino Acktén tie
– Maaliskuu 2020–kesä 2021
– Toteutetaan aliurakkana

• Ilkantie / Aino Acktén tie – Nuijamiestentie 
– Työt käynnissä, valmistuu kesällä 2022
– Ilkantien ympyrässä työt alkavat kesällä 2020, valmistuu 2021 kesällä

• Vihdintie–Isonnevankuja
– Alkuvuosi 2021–loppuvuosi 2022

• Vuoden 2023 aikana tehdään viimeistelytöitä. Koeliikenne ja käyttöönotto kestävät noin 8 kk.
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Huopalahden katettu alue

• Aseman eteläpuolista betonitunnelia levennetään n. 30 m matkalta. 
Sen jälkeen rakennetaan mm. vesihuoltoa, kaapeliputkituksia ja rata 
sekä uusitaan mm. aseman valaistusta.

• Liikennejärjestelyt säilyvät nykyisen kaltaisina loppuvuoteen 2020. 
Sen jälkeen jalankulku- ja pyörätie siirtyvät kadun toiselle puolelle.

• Louhintaa tulossa vielä maaliskuun 2020 loppupuolella.
– Tiedotamme lähikiinteistöjä vielä tarkemmin.

• Joukkoliikenne palautuu syksyllä 2021. 
• Lopputilanteessa raitiovaunut ja linja-autot kulkevat samalla kaistalla 

(sekaliikennekaista).
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Eliel Saarisen polku – Huopalahden asema



Huopalahden asema–Ilkantie / Aino Acktén tie

• Työt alkavat johtosiirroilla ja etenevät kadun ja radan rakenteiden rakentamiseen.

• Pehmeän maaperän vuoksi rata perustetaan paalulaatalle. Paalutus alkaa keväällä.

• Puistoalue huomioidaan rakentamisessa

– Pintavettä ei lasketa puistossa, pohjaveden mittauspistettä tarkkaillaan 
viikoittain

• Sähkönsyöttöasema rakennetaan Orapihlajantien ja Eliel Saarisen tien kulmaan 
nykyiselle puistoalueelle.

– Rakentaminen alkaa kesällä 2020.

• Jalankulku- ja pyöräreitteihin tulee muutoksia, mutta kulku säilyy koko ajan.
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Huopalahden asema – Aino Acktén tie



Ilkantie / Aino Acktén tie – Nuijamiestentie

• Raitiotie kulkee Eliel Saarisen tien 
eteläreunassa.
– Nurmipäällysteinen rata.

• Radan pohjien rakentaminen ja 
johtosiirtojen tekeminen aloitetaan vk 10.
– Työaluetta laajennetaan 

• Marjatta-koulun edustalle on rakennettu jo 
tukimuuri.

• Louhintoja tulossa, aloitus keväällä 2020.
– Tiedotamme asukkaita tarkemmasta 

ajankohdasta.
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Aino Acktén tie – Maria Jotunin tie
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Maria Jotunin tie–Nuijamiestentie



Vihdintie–Isonnevankuja

• Vihdintien kiertoliittymän ja Isonnevankujan välisellä 
osuudella työt alkavat alkuvuonna 2021.

• Kiertoliittymässä rakentaminen aiheuttaa vaikutuksia 
liikenteelle.
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Vihdintie–Eliel Saarisen polku



Tulevat vaikutukset liikenteeseen

• Töiden edetessä kadulle tehdään työnaikaisia 
liikennejärjestelyjä.

– Tonteille ajo mahdollistetaan koko rakentamisen ajan. 

– Jalankulku ja pyöräily onnistuvat koko ajan.

– Linja-autot pääsevät kulkevat nykyisillä reiteillään syksyyn 
2021 asti.
• Pysäkkien sijainteihin tulee pieniä muutoksia.
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Tulevat vaikutukset Eliel Saarisen tiellä

• Rakennustyöstä aiheutuu melua lähiympäristöön. 

– Lähimpiin kiinteistöihin asennetaan tärinämittarit. Teemme 
myös melumittauksia.

• Päivittäinen työaika on kello 7–18. Töitä, jotka eivät aiheuta erityistä 
melua voidaan tehdä myös kello 18–22 välillä sekä viikonloppuisin 
ja pyhäpäivisin kello 8–18. 

– Yötöitä tehdään poikkeustapauksissa.

– Liikennejärjestelyitä tehdään hiljaisen liikenteen aikaan, myös 
öisin, jotta niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa 
liikenteelle.
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Tietoa rakentamisesta

→Rakentamista ja liikennejärjestelyjä voi seurata 
osoitteessa www.raidejokeri.info/alue/pitajanmaki-
maunula/

→Palautetta ja kysymyksiä voi lähettää palautepalveluun 
www.raidejokeri.info/anna-palautetta/

→Projektin yleisen uutiskirjeen tilaus  ja alueellisen 
uutiskirjeen tilauslinkki nettisivujen etusivun alaosassa
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Yhteystiedot

www.raidejokeri.info
raidejokeri@hel.fi
twitter.com/raidejokeri
facebook.com/raidejokeri
instagram.com/raidejokeri


