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Raide-Jokeri yleisesti 

KÄSKYNHALTIJANTIE 



Raide-Jokeri 

• Itäkeskuksen ja Keilaniemen 
välinen poikittainen pikaraitiolinja 

• 25 kilometriä Helsingissä ja 
Espoossa 
– 33 pysäkkiparia 
– Pysäkkien väli keskimäärin 780 m 
– Tavoitenopeus 25 km/h 

• Korvaa nykyisen 
runkobussilinjan 550 

• Yhdistää säteittäiset metro- 
ja lähijunaliikenteen radat 

– Itäkeskus, Oulunkylä, 
Huopalahti, Leppävaara, 
Otaniemi ja Keilaniemi 

 

Presenter
Presentation Notes
Tavoitteena noin 25 km/h matkanopeusSeudullinen raideliikennehanke, radasta 2/3 Helsingin alueella, 1/3 EspoossaRata on aloituslinjaksi pitkäLyhyet vaihdolliset matkat RJ:lle tyypillisiä



Raide-Jokeri verrattuna Helsingin 
raitioverkkoon 
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Presentation Notes
Kesän poikkeusliikenne



Tavoitteet 

• Keskeiset tavoitteet 
– Tukea maankäytön tiivistymistä 
– Kasvattaa kapasiteettia 
– Vahvistaa poikittaisia yhteyksiä 
– Parantaa (ja säilyttää) 

luotettavuutta 
• Tukee Helsingin valmisteilla 

olevan yleiskaavan tavoitteita 
– Merkittävää täydennysrakentamista 

linjan varrelle 
– Ensimmäinen askel kohti 

raideliikenteen verkostokaupunkia 
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Presentation Notes
Luotettavuuden parantaminen ja ylläpitäminen (kehitys muutoin huono)



Kapasiteetti 
• Suuret kuormitukset ja tiheä 

vuoroväli heikentävät 
täsmällisyyttä ja nopeutta 

• Vuorot ketjuuntuvat 
• Rajallisesti tilaa tulevalle 

kasvulle 
• Tiheä vuoroväli yhdistettynä 

etuuksiin rasittaa liittymien 
kapasiteettia 

• Raskaan raideliikenteen 
vaihtopaikat koettelevat 
ajoneuvokohtaista 
kapasiteettia 

 

Presenter
Presentation Notes
15 m vehicles are currently considered the cost optmimum in Finland, which further stresses intersections and interchanges.High frequency and strong priority can have significant effects on other traffic, alternatively punctuality suffers.There can be 50-100 passengers interchanging from a single train -> usually exceeds bus capacity -> delays -> buncing.



Suunnitteluperusteet 

• Raitiotien vaatima tila vaihtelee 7 ja 9 metrin välillä, riippuen ympäröivästä 
tilasta ja raitiotielle suunnitellusta ajonopeudesta 

• Enimmäisnopeus 70 km/h 
• Kaduilla raitiovaunu kulkee pääsääntöisesti samaa nopeutta kuin 

ajoneuvoliikenne 
• Radan yli samassa tasossa risteävät kadut ja radan yli kääntymiset ohjataan 

liikennevaloilla 
• Jalankulun ja pyöräteiden tasoylitykset pyritään keskittämään pysäkeille ja 

risteyksiin 
• Radan nopean osuuden ja jalankulun/pyöräilyn kulkiessa rinnakkain, väliin 

sijoitetaan aita/kaide/pensas/muu vastaava vapaata kulkua rajoittava 
ratkaisu 



Rakentamiskustannukset 

• Hankkeen infra 275 M€ 
– Sisältää hankkeesta aiheutuvat 

muutokset 

• Lisäksi 25 M€ liittyviä töitä 
– Aikaisemmin suunniteltuja 

hankkeita 

– Pyöräliikenteen baana 

– Täydennysrakentamista 
valmistelevia töitä 

• Ongelmallinen kohde: Kehä 
I:n ylitys Espoossa 
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Presentation Notes
Liittyvät kohteet on tarkoitus rahoittaa normaaleista kehyksistä.



Asumista radan varrelle 

OULUNKYLÄN ASEMA 



Kaupungin kehitys 
• Yleiskaavaluonnoksessa 

varaudutaan 250 000 uuteen 
asukkaaseen Helsingissä 
vuoteen 2050 mennessä 

• Painopisteinä 
täydennysrakentaminen, 
kantakaupungin kasvu ja 
poikittaiset 
joukkoliikennekäytävät 

• Jokerin vaikutusalueella jopa 
neljäsosa yleiskaavan 
potentiaalista 



Asuntokaavoitus Helsingissä 



Asuntokaavoitus Espoossa 



Patterimäen tunneli 



Tunnelin perustietoja 
• Kokonaispituus 347 m 

– Kalliotunneli 296 m 
– Betonitunnelit 12 ja 39 m 

• Vapaa poikkipinta-ala noin 49 
m2 
– Pelastautumiskäytävä sivulla 
– Louhintaprofiili noin 10,7 x 7,5 m 

 

• Itäpään betonitunneli liittyy 
täydennysrakentamiseen 
– Saattaa pidentyä 

• Patterimäessä varaus myös 
HKR:n varikolle 
– Ajoyhteys alittaa tunnelin 
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Presentation Notes
Kustannusarvio urakasta 5,45 miljoonaa ja hankekertoimilla 6,85 miljoonaa. Sisältää pumppaamon.



Tunnelin pituusleikkaus 







Havaintoja Bergenistä 
• Tunneleissa ei vaadita 

osastoitua 
pelastautumiskäytävää 
– Tunnelit 400–650 m 
– Raitiotien mitoitus kuitenkin 

väljempi, joten poikkileikkaus 
melko vastaava 

• Käytön aikana ei normaalisti 
valaistusta 
– Valot päällä aina 

poikkeustilanteen merkki 



Toteutusmuotoselvityksen päätösehdotus 

Raide-Jokeri tulisi toteuttaa yhtenä allianssihankkeena, 
jossa suunnittelijat ja rakentajat hankitaan erikseen. 

Selkeästi erikseen määriteltävät ja nopeasti 
käynnistettävät osat voidaan toteuttaa omina 

erillisurakoinaan. 



Päivän tilanne 

• Espoon ja Helsingin valtuustot ovat hyväksyneet Raide-Jokerin 
hankesuunnitelman (kesäkuu 2016) 

• Projektin (tilaajan) organisointi on käynnissä 
– HKL 10-13 hlö (6 nimitystä valmiina) 
– Keskeiset yhteistyökumppanit (Espoo, HKR, KSV, HSL, LiVi, Uud.-ELY) yhteensä n. 10 (5) 

• Sopimuksia ym. hallinnollisia asioita viimeistellään kaupunkien sekä 
valtion organisaatioissa 

• Lopullista päätöstä toteuttamistavasta ei ole vielä tehty 
• Muiden asiantuntijaselvitysten tarpeita kartoitetaan ja hankintoja 

valmistellaan. 
 



Lähiajan eteneminen 

• Helsingin ja Espoon välinen Raide-Jokerin toteutussopimus viedään 
kaupunginhallitusten päätettäväksi (arviolta loka-marraskuun vaihteessa) 

• Hankkeen Johtoryhmä päättää toteutusmuodosta (arviolta marraskuussa) 
• Toteutusmuodosta riippuen kilpailutetaan hankintakonsultti (marras-

joulukuu) 
• Valtionapupäätös  
• Valmistellaan Raide-Jokerin toteutuksen kilpailutuksia Q1/2017 
• Raide-Jokerin toteutuksen kilpailutukset käynnistyvät Q1-Q2/2017 

 
• Rakentaminen laajasti käyntiin 2018? 
• Aikaisin mahdollinen liikenteen käynnistyminen arviolta syksyllä 2021, 

mutta aikataulu tarkentuu myöhemmin 
 



Lisätietoja: 
www.raidejokeri.info 

 

http://www.raidejokeri.info/
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