
Raide-Jokerin rakentaminen 
Pakilantiellä

Metsäpurosali 27.2.2020



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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Pakilantien työt
• Pikaraitiotie kulkee Pakilantien keskiosassa.
• Pakilantiellä uusitaan lähes kaikki kadun rakenteet

– Vesihuolto, sähkö- ja telekaapelit, kadun rakenteet, jalankulku- ja pyörätiet, 
istutukset, valaistus jne.

• Työt Pakilantiellä 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)

• Pirjontie–Tammiontie
– Työt aloitetaan viikolla 10, keväällä 2021

• Maunula-talon edusta eli tulevan pysäkin alue
– Aloitus 2021, valmista 2022

• Metsäpurontie–Tuusulanväylän silta
– Aloitus 2020, valmista loppuvuonna 2021 

• Tuusulanväylän silta
– Maalis–huhtikuun vaihteessa aloitus, valmista kesällä 2021

• Työt tehdään puoli kerrallaan eli ensin itäpuoleisilla kaistoilla, sitten eteläpuolella.

• Viimeistelytöitä tehdään vuoden 2023 aikana, koeliikenne ja käyttöönotto kestävät 
noin 8 kk. 
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Mitä rakennetaan?

• Pikaraitiotie: alusrakenne, päällysrakenne eli raiteet erilaisine 
pintoineen, sähköistysjärjestelmä ja pysäkit
– Rata kulkee kadun keskiosassa.

• Kunnallistekniikkaa: vesihuoltolinjoja, sähkö- ja 
telekaapeleita, kaukolämpöä

• Tuusulanväylän silta: sillan pintarakenteiden uusiminen, 
kuivatusjärjestelmä

• Pysäkit: Maunula (muut lähimmät pysäkit Pirjontie ja 
Kustaankartano)
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Pirjontie–Tammiontie

• Liikennejärjestelyjen tekeminen 
aloitetaan ensi viikolla. 

• Työt aloitetaan tekemällä 
pohjanvahvistuksia kiertoreitille eli 
länsipuolen kaistoille. Sen jälkeen 
itäpuolen kaistat otetaan työalueeksi 
ja autoliikenne kulkee länsipuolella.

• Johtosiirrot, pohjanvahvistukset, 
kadun ja radan rakennekerrokset
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Katusuunnitelma Pirjontie–Metsäpurontie
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Tammiontie–Metsäpurontie

• Pysäkkialue ympäristöineen 
Maunula-talon edustalla 
rakennetaan Pakilantien
töistä viimeisenä.
– Aloitus kesällä 2021.

• Kaistamuutoksia tulee 
työvaiheiden edetessä 
puolelta toiselle, mutta 
liikenne kulkee koko ajan.
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Metsäpurontie–Tuusulanväylä

• Uusi vesijohtolinja rakennettu
• Tukimuuri rakennetaan 

Pakilantien pohjoisreunaan.
• Sähkönsyöttöasema 

rakennetaan Tuusulanväylän
kupeeseen.

• Johtosiirrot, 
pohjanvahvistukset, kadun ja 
radan kerrokset

3.3.2020 13



Katusuunnitelma Metsäpurontie–Tuusulanväylä
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Katusuunnitelma Tuusulanväylän ylitys

3.3.2020 15



Tuusulanväylän silta

• Kaistajärjestelyjä näkyvissä jo tästä 
viikosta alkaen sillan länsipuolella.

• Varsinaiset sillan rakennustyöt aloitetaan maalis–
huhtikuun vaihteessa pohjoisilla kaistoilla.

– Eteläpuolen kaistat moottoriajoneuvojen käytössä.

• Eteläpuolen kaistoille siirrytään kesän 2020 aikana.

– Tällöin liikenne kulkee pohjoispuolen kaistoilla.

• Siltatyöt valmistuvat kesällä 2021. 
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Katusuunnitelma Käskynhaltijantie
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Tulevat vaikutukset liikenteeseen

• Töiden edetessä kadulle tehdään työnaikaisia 
liikennejärjestelyjä.

• Jalankulku- ja pyörätie käytössä vähintään 
toisella puolella katua koko ajan. 

– Pakilantien alittava jalankulku- ja pyörätie 
suljetaan.

• Autoliikenteen käytössä 1 kaista kumpaankin 
suuntaan kuten lopputilanteessakin.

• Linja-autot kulkevat Pakilantietä pitkin. 
Pysäkkien sijainteihin tulee muutoksia.

• Tonteille ajo mahdollista koko ajan. 

• Pelastustiet säilyvät, tarvittaessa sovimme 
pelastuslaitoksen kanssa yksityiskohdista.

3.3.2020 18



Viikolla 10 voimaan tuleva järjestely 
Pirjontie–Tammiontie
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Muita tulevia vaikutuksia
• Rakennustyöstä aiheutuu melua lähiympäristöön. 

– Pakilantiellä on tulossa louhintaa. 
– Lähimpiin kiinteistöihin asennetaan tarvittaessa tärinämittarit. Teemme myös 

melumittauksia.

• Tiedotamme töiden etenemisestä ja erityistä melua aiheuttavista töistä 
verkkosivuillamme sekä lähikiinteistöjä paperitiedottein.

• 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.
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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


