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§ 217
Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Raide-Jokerin tekniseksi 
asemakaavaksi ja asemakaavojen muutokseksi (nro 12400)

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Ksv 4724_1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti

 14.6.2016 päivätyn 36. kaupunginosan (Viikki) katualueen ja 45. 
kaupunginosan (Vartiokylä) katualueen asemakaavaehdotuksen ja 
29. kaupunginosan (Haaga) korttelin 29007 tontin 2, korttelin 29104 
tontin 12, korttelin 29154 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden, 36. 
kaupunginosan (Viikki) katu-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden, 
43. kaupunginosan (Herttoniemi) suojaviheralueen, 45. kaupungino-
san (Vartiokylä) korttelin 45060 tonttien 3 ja 4, korttelin 45180 tontin 
1, korttelin 45196 tontin 20 ja osan tontista 15, korttelin 45197 osan 
tontista 3, korttelin 45200 tonttien 6 ja 15 sekä katu-, puisto-, rauta-
tie ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12400 (1 – 4) hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti,

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin,

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot,

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä.

Käsittely

Olavi Veltheim: Täsmennetään asian otsikkoa siten, että otsikko täs-
mennyksen jälkeen on muodossa:
"Kaupunkisuunnittelulautakunnan esitys Raide-Jokerin tekniseksi ase-
makaavaksi ja asemakaavojen muutokseksi (nro 12400)"

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
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Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281
pia.sjoroos(a)hel.fi

Jenni Aalto, suunnittelija, maankäyttö, puhelin: 310 37225
jenni.aalto(a)hel.fi

Lauri Kangas, projektipäällikkö, liikenne, puhelin: 310 37455
lauri.kangas(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuvat 1-12
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta 

(1/4), päivätty 14.6.2016
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta 

(2/4), päivätty 14.6.2016
5 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta 

(3/4), päivätty 14.6.2016
6 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta 

(4/4), päivätty 14.6.2016
7 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 selostus, 

päivätty 14.6.2016
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 14.6.2016 ja asukastilaisuuksien, Jokerimessujen 

yhteenveto (12., 19 ja 28.5.2015) muistio
10 Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo
11 Mielipidekirjeet
12 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8
Liite 9

Esitysehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää

 14.6.2016 päivätyn 36. kaupunginosan (Viikki) katualueen ja 45. 
kaupunginosan (Vartiokylä) katualueen asemakaavaehdotuksen ja 
29. kaupunginosan (Haaga) korttelin 29007 tontin 2, korttelin 29104 
tontin 12, korttelin 29154 tontin 2 sekä katu- ja puistoalueiden, 36. 
kaupunginosan (Viikki) katu-, suojaviher- ja lähivirkistysalueiden, 
43. kaupunginosan (Herttoniemi) suojaviheralueen, 45. kaupungino-
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san (Vartiokylä) korttelin 45060 tonttien 3 ja 4, korttelin 45180 tontin 
1, korttelin 45196 tontin 20 ja osan tontista 15, korttelin 45197 osan 
tontista 3, korttelin 45200 tonttien 6 ja 15 sekä katu-, puisto-, rauta-
tie ja lähivirkistysalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 
12400 (1 – 4) hyväksymistä.

Samalla lautakunta päättää

 asettaa ehdotuksen nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennus-
asetuksen 27 §:n mukaisesti

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipi-
teisiin

 että kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää ehdotuksesta tarvittavat lau-
sunnot

 valtuuttaa kaupunkisuunnitteluviraston tekemään ehdotukseen vä-
häisiä muutoksia ja tarkistuksia, jotka eivät olennaisesti muuta eh-
dotuksen sisältöä

Tiivistelmä

Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksesta Oulunkylän ja Pitäjänmäen 
kautta Espoon Keilaniemeen kulkeva pikaraitiotieyhteys. Raideyhteys 
korvaa runkobussilinjan 550:n, jonka kapasiteetti ei riitä vastaamaan 
kasvavaa matkakysyntää.

Raide-Jokerin tavoitteena on kestävän liikkumisen edistäminen ja seu-
dun poikittaisen joukkoliikenteen kuljetuskapasiteetin ja palvelutason 
parantaminen sekä täydennysrakentamisen edistäminen.

Raide-Jokerin tekniset asemakaavat ja asemakaavamuutokset ovat pi-
karaitiotielinjan vaatimia katualueiden laajennuksia puistoalueille tai 
tonteille. Katualueiden laajennuksia on 12 kohdassa Raide-Jokerin ra-
dan varrella: Haagassa, Viikissä, Herttoniemessä ja Vartiokylässä. Rai-
de-Jokerin teknisten kaavamuutosten tavoitteena on mahdollistaa Rai-
de-Jokerin toteutus.
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Teknisten kaavojen ja kaavamuutosten sijainnit Helsingissä Raide-Jo-
kerin linjan varrella.

Katualueiden laajennukset kohdittain:

1. Pikaraitiotie kulkee Vihdintien kiertoliittymän läpi ja puistoaluetta 
muutetaan katualueeksi. Vihdintien rinnakkaiskadun liittymä Eliel 
Saarisen tielle siirtyy pysäkkijärjestelyiden vuoksi noin 45 metriä 
koilliseen. Uusi väliaikainen liittymä kaavoitetaan katualueeksi 
nykyiselle puistoalueelle. Helsingin kaupunki omistaa maan 
muutosalueilla.

2. Eliel Saarisen tien ja Loja Saarisen polun risteyksessä katujär-
jestelyt ulottuvat opetustoimintaa (YO/s) palvelevien rakennus-
ten korttelin 29007 tontin 2 puolelle 1,5 metriä. Helsingin kau-
punki omistaa maan muutosalueella.

3. Eliel Saarisen tiellä Aino Ackten tien risteyksestä Maria Jotunin 
tien risteykseen katualue laajenee puistoalueelle (VP) pohjoi-
seen noin kahdeksan metrin leveydeltä. Helsingin kaupunki 
omistaa maan muutosalueella.
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4. Eliel Saarisen tien katualue laajenee Nuijamiestentien risteyk-
sessä toimistorakennusten (KT) korttelin 29104 tontille 12 vaih-
dellen noin kolmen ja puolen metrin ja viiden ja puolen metrin 
välillä. Risteyksen pohjoispuolella Eliel Saarisen tien katualue 
laajenee Walentin Chorellin tien risteyksessä toimistorakennus-
ten korttelialueen 29154 tontille 2 noin viisi metriä. Korttelin 
29104 tontti 12 on yksityisessä omistuksessa. Helsingin kaupun-
ki omistaa korttelin 29154 tontit 2 ja 3 sekä kaavamuutosalueen 
katualueet.

5. Viikissä Raide-Jokeria varten on Lahdenväylän kohdalla raken-
nettava uusi silta. Kauttakulku- tai sisääntulotien suoja- ja näke-
mäalueen (LT-alue) eritasomerkintää (e) laajennetaan nykyises-
tä kiilamaisesti pohjoiseen pisimmillään noin 66 metriä Viikinpor-
tinkadun suuntaisesti. Lahdenväylä on valtion omistuksessa, 
muuten muutosalueet ovat kaupungin omistuksessa.

6. Viikintien ja Pihlajamäentien kiertoliittymän kohdalla katualuetta 
on levitettävä enimmillään noin kahdeksan metriä Raide-Jokerin 
linjauksen vuoksi Viikintien eteläpuoleiselle pellolle. Maa-alueel-
le laaditaan asemakaava. Senaattikiinteistöt ja Helsingin Yliopis-
to omistavat maan muutosalueella.

7. Raide-Jokeria varten laaditaan asemakaava ja asemakaavan-
muutos Viikintien eteläpuoliselle maa-alueelle noin 15 metrin le-
veydeltä Koetilankujan risteyksestä Viilarintien risteykseen. Vii-
kintien ja Viilarintien kiertoliittymän kohdalla voimassa olevan 
asemakaavan katualuetta on levitettävä suojaviheralueelle enim-
millään kuusi metriä. Helsingin kaupunki omistaa maan kaava- 
ja kaavamuutosalueilla.

8. Myllypurossa Viilarintien länsipäädyn katualue on osittain ase-
makaavoittamaton. Katualueelle on tehtävä asemakaava ja ase-
makaavanmuutos katualuetta varten. Alueelle varataan noin 40 
metrin levyinen katutila, jotta alueelle saadaan mahtumaan katu-
puita. Helsingin kaupunki omistaa maan muutosalueella.

9. Viilarintien ja Holkkitien risteyksen kohdalla katualuetta on leven-
nettävä Raide-Jokerin linjauksen vuoksi teollisuus- ja varastora-
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kennusten (T) korttelin 45200 tontin 6 kohdalla Viilarintien suun-
taisesti noin 67 metrin matkalta kiilamaisesti enimmillään noin 12 
metriä. Korttelin 45200 tontit 6 ja 15 yhdistetään yhdeksi tontiksi. 
Helsingin kaupunki omistaa maan muutosalueella.

10. Viilarintie ja Varikkotien risteyksessä katualue laajenee Varikko-
tien suuntaisesti rivitalojen tai muiden kytkettyjen rakennusten 
(AR) korttelin 45197 tontille 3 noin 20 metrin leveydeltä. Helsin-
gin kaupunki omistaa maan muutosalueella.

11. Varikkotien ja Ratasmyllyntien risteyksessä Raide-Jokerin katu-
järjestelyt ulottuvat yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien ra-
kennusten ja laitosten alueelle (ET), korttelin 45196 tonttien 15 
ja 20 puolelle enimmillään noin 12 metriä. Helsingin kaupunki 
omistaa maan muutosalueella.

12. Varikkotien ja Raaseporintien risteyksessä katualuetta on leven-
nettävä korttelin 45060 asuinrivitalotonttien (AR) 3 ja 4 sekä lähi-
virkistysalueen (VL) kohdalla. Katualue laajenee tontin puolelle 
kiilamaisesti leventyen länteen enimmillään noin 11,5 metriä. Lä-
hivirkistysalueelle katujärjestelyt ulottuvat Varikkotien suuntai-
sesti noin neljän metrin leveydeltä kiilamaisesti kaventuen län-
teen. Tontille 3 osoitetaan korvaava maa-alue lähivirkistysalueen 
puolelta. Katualue laajenee myös urheilutoimintaa palvelevien 
rakennusten korttelialueelle (YU), korttelin 45180 tontille 1 noin 
kaksi metriä. Helsingin kaupunki omistaa maan muutosalueilla.

Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta.

Esittelijän perustelut

Kaavaratkaisu on valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, oikeus-
vaikutteisen yleiskaavan ja Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan 
mukainen sekä edesauttaa kaupungin strategisten tavoitteiden toteutu-
mista.

Nyt laadittu kaavaratkaisu on Helsingin uuden yleiskaavaehdotuksen 
mukainen.

Alueen lähtökohdat ja nykytilanne



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 22/2016 7 (13)
Kaupunkisuunnittelulautakunta

Akp/1
14.06.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi www.hel.fi/kaupunkisuunnittelu +358 9 310 37409 FI02012566

Selvitys alueen oloista, rakennuskannasta ja muista ympäristö-ominai-
suuksista on kuvattu kaavaselostuksen kohdassa "Ase-makaavan ku-
vaus" kunkin aiheen kohdalla.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Viranomaisyhteistyö

Kaavaratkaisun valmistelun yhteydessä on tehty yhteistyötä seuraavien 
viranomaistahojen kanssa: 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Museovirasto
 Helen Oy
 Helen Sähköverkko Oy
 Gasum Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Raitio- ja metro-

liikenne
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 pelastuslaitos
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
  ympäristökeskus

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman (20.4.2015) osalta Gasumin kan-
nanotto kohdistui sähköisten vaikutusten selvittämiseen maakaasun 
siirtoputkiston läheisyydessä. Helen Oy:n kannanotto kohdistui jatko-
suunnittelussa huomioitaviin siirto- ja muutostarpeisiin. Helsingin kau-
pungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Raitio- ja metroliikenteen kanna-
notto kohdistui pikaraitiotien liikennöintiin ja ympäristöhäiriöiden huo-
mioimiseen suunnittelussa. Museoviraston ja Helsingin kaupunginmu-
seon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Helsingin kaupunginmu-
seo totesi, ettei muutosalueiden kohdalla sijaitse kiinteitä muinaisjään-
nöksiä. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:n kan-
nanotto kohdistui vesihuollon huomioimiseen suunnittelussa. Raken-
nusviraston kannanotto kohdistui Raide-Jokerihankkeen kokonaisku-
van muutostarpeisiin yleisillä alueilla. Ympäristökeskuksen kannanotto 
kohdistui luontokohteiden inventointiin Vihdintien kiertoliittymän muuto-
salueella. Pelastuslaitoksella, Rakennusvalvontavirastolla, Kiinteistövi-
raston tonttiosastolla ja geoteknisellä osastolla ei ole asiassa huomau-
tettavaa.
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa sekä valmisteluaineistoa 
(20.4.2015) koskevissa viranomaisten kannanotoissa esitetyt asiat on 
otettu huomioon kaavatyössä siten, että on järjestetty virastojen ja hal-
lintokuntien yhteinen neuvottelu kaavatyön yhteydessä. Esille nousseet 
asiat huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Päivitetyn osallistumis- ja arviointisuunnitelman (15.4.2016) osalta Uu-
denmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) kanna-
notto puolsi hanketta ja totesi, ettei Lahdenväylän ylittävästä sillasta 
saa aiheutua haittaa Lahdenväylälle. Museoviraston ja Helsingin kau-
punginmuseon välisen yhteistyösopimuksen perusteella Helsingin kau-
punginmuseo lausuu asiasta. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 
(HSL) puolsi hanketta kannanotossaan. Helsingin seudun ympäristö-
palvelut -kuntayhtymä HSY:n kannanotto kohdistui vesihuollon huo-
mioimiseen suunnittelussa.

Esille nousseet asiat huomioidaan jatkosuunnittelussa.

Vastineet kannanottoihin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Kannanotot ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Mielipiteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (20.4.2015) koskevia mielipidekir-
jeitä saapui 6 kpl. Lisäksi suullisia mielipiteitä on esitetty asukastilaisuu-
dessa ja puhelimitse.

Mielipiteet kohdistuivat Lahdenväylän sillan hyödyntämiseen, Raide-Jo-
kerin hankesuunnitelman jatkosuunnitteluun ja toteutukseen.

Mielipiteiden huomioiminen kaavatyössä on esitetty tarkemmin selos-
tuksessa.

Päivitettyä osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (15.4.2016) koskevia 
mielipidekirjeitä saapui 7 kpl. Mielipiteet kohdistuivat Viilarintien pohjoi-
sosan kohdalla luontoarvoihin, Raide-Jokerin hankesuunnitelman jatko-
suunnitteluun ja toteutukseen. 

Mielipiteiden huomioiminen kaavatyössä on esitetty tarkemmin selos-
tuksessa.

Vastineet mielipiteisiin on esitetty vuorovaikutusraportissa.

Mielipidekirjeet sekä vuorovaikutusraportti ovat liitteenä.

Tarkemmat perustelut
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Tarkemmat kaavaratkaisun perustelut ilmenevät liitteenä olevasta ase-
makaavaselostuksesta.

Kaavaratkaisun kustannukset

Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset sisältyvät Rai-
de-Jokerin hankesuunnitelman kustannusarvioon.

Jatkotoimenpiteet

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää kaavaehdotuksesta lausunnot seu-
raavilta tahoilta:

 Helen Oy 
 Helen Sähköverkko Oy
 Gasum Oy
 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)
 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) 
 Liikennevirasto
 Museovirasto
 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)
 Liikenteen turvallisuusvirasto / Trafi Tieliikenne
 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Raitio- ja metro-

liikenne
 asuntotuotantotoimisto (ATT)
 kaupunginmuseo
 kiinteistövirasto
 liikuntavirasto
 opetusvirasto
 pelastuslautakunta
 rakennusvalvontavirasto
 rakennusvirasto
 ympäristökeskus
 sekä muut mahdolliset tahot.

Kaavaehdotus koskee sekä valtion että kaupungin ylläpitämään kiin-
teistörekisteriin kuuluvia alueitta. Asia on kerrottu tarkemmin selostuk-
sen kohdassa kiinteistörekisteri.

Kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Pia Sjöroos, projektipäällikkö, maankäyttö, puhelin: 310 37281
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pia.sjoroos(a)hel.fi
Jenni Aalto, suunnittelija, maankäyttö, puhelin: 310 37225

jenni.aalto(a)hel.fi
Lauri Kangas, projektipäällikkö, liikenne, puhelin: 310 37455

lauri.kangas(a)hel.fi

Liitteet

1 Sijaintikartta
2 Ilmakuvat 1-12
3 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta 

(1/4), päivätty 14.6.2016
4 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta 

(2/4), päivätty 14.6.2016
5 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta 

(3/4), päivätty 14.6.2016
6 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 kartta 

(4/4), päivätty 14.6.2016
7 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12400 selostus, 

päivätty 14.6.2016
8 Tilastotiedot
9 Vuorovaikutusraportti 14.6.2016 ja asukastilaisuuksien, Jokerimessujen 

yhteenveto (12., 19 ja 28.5.2015) muistio
10 Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo
11 Mielipidekirjeet
12 Osa päätöshistoriaa

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, jot-
ka ovat ilmoittaneet osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu tai 
täytäntöönpano
Liite 8
Liite 9

Tiedoksi

Kaupunginkanslia/Rämö, Hakola
HKL-liikelaitoksen johtokunta/Ville Lehmuskoski
Yleisten töiden lautakunta/Raimo K. Saarinen

Päätöshistoria

Rakennusvirasto 4.6.2015

HEL 2015-002627 T 10 03 03
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osal-
listumis- ja arviointisuunnitelmasta 1206-00/15 (Raide-Jokeri) 5.6.2015 
mennessä.

Rakennusvirasto kaipaa kokonaiskuvaa Raide-Jokerihankkeen aiheut-
tamista muutostarpeista yleisille alueilla, jotka eivät näy tässä Raide-
Jokerin teknisten asemakaavojen ja asemakaavamuutosten osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmassa. Rakennusvirasto on huolestunut Rai-
de-Jokerihankkeen kaupunkikuvallisesta ja toiminnallisesta kokonais-
tarkastelusta. Muun muassa hulevesiin ja jalankulun ja pyöräilyn reittei-
hin liittyvät verkostotarkastelut tulee huomioida koko Raide-Jokerihank-
keen vaikutusalueella.

Rakennusvirasto pyytää Raide-Jokerihankkeesta ja siihen sisältyvistä 
asemakaavamuutostarpeista sekä hankesuunnittelusta esittely- ja yh-
teistyötapaamista Raide-Jokerihankkeeseen osallistuvien aluearkkiteh-
tien ja liikennesuunnittelijoiden sekä työssä mukana olevan suunnittelu-
konsultin kesken.

Lisätiedot
Anni Tirri, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi
Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi
Silja Hurskainen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

silja.hurskainen(a)hel.fi
Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi
Jere Saarikko, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39857

jere.saarikko(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 27.5.2015

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto 20.4.2015

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1206-00/15, joka koskee Raide-
Jokerin teknisiä asemakaavoja ja asemakaavamuutoksia. Kaupungin-
museo lausuu asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille suunnitellaan pi-
karaitiotietä –Raide-Jokeria. Raide-Jokeri on suunniteltu kulkemaan 
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pääosin omalla väylällä erillään muusta liikenteestä. Vuonna 2015 teh-
tävän hankesuunnitelman ja päätöksenteon tueksi valmistellaan sa-
maan aikaan linjan vaatimat tekniset asemakaavat ja asemakaavamuu-
tokset. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma koskee 10 pientä aluetta. 
Näiden kohdalla ei sijaitse kiinteitä muinaisjäännöksiä, joten niiden 
osalta ei ole mitään estettä teknisille asemakaavoille ja asemakaava-
muutoksille.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaan ja teknisistä asemakaavoista ja asemakaavamuu-
toksista.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 28.4.2015

HEL 2015-002627 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL:ltä lausuntoa osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta nro 1206-00/15, Raide-Jokerin tekniset ase-
makaavat ja asemakaavanmuutokset. Helsingin Itäkeskuksen ja Es-
poon Keilaniemen välille suunnitellaan pikaraitiotietä (Raide-Jokeria), 
joka on suunniteltu kulkevaksi pääosin omalla väylällään erillään muus-
ta liikenteestä, millä varmistetaan raitiovaunujen nopea ja häiriötön kul-
ku. Vuonna 2015 tehtävän hankesuunnitelman ja päätöksenteon tueksi 
valmistellaan samaan aikaan linjan vaatimat tekniset asemakaavat ja 
asemakaavamuutokset. 

Suunnittelualueen sijainnit ovat Raide-Jokeri -linjan osuuksilla seuraa-
vat: Vihdintien kiertoliittymä, Eliel Saarisen ja Aino Ackten tien risteys, 
Eliel Saarisen tien ja Nuijamiestentien risteys, Maaherrantie Veräjä-
mäessä, Lahdenväylän silta, Viikintie, Viilarintien ja Holkkitien risteys, 
Varikkotien ja Ratasmyllyntien risteys sekä Varikkotien ja Raaseporin-
tien risteys. Suunnittelun tavoitteena on pääosin leventää katualueita ja 
rakentaa Lahdenväylälle uusi silta. Teknisten asemakaavojen ja ase-
makaavamuutosten tarkoituksena on mahdollistaa Raide-Jokerin suun-
nittelun jatkaminen rahoituspäätöksen jälkeen.

HKL:n kantana on, että pikaraitiotie tulee sijoittaa omalle väylälleen ja 
sille tulee myös taata esteetön kulku. Liikennöintiolosuhteet pitää tehdä 
niin, että valo-ohjaamaton vasemmalle kääntyminen raitiotien yli on es-
tetty. Jalankulkijoiden suojateitä tulee osoittaa harkiten raitiotieradan yli 
ja vain sellaisiin kohtiin, jossa se ei hidasta raitiovaunun kulkua. Liiken-
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nelaitos muistuttaa, että pikaraitioliikenne aiheuttaa melu- ja tärinähait-
toja, jotka tulee huomioida suunnittelussa.

Kaavoituksen raitiotiesuunnittelussa tulee jatkossa käyttää valmistu-
massa olevaa Ksv:n ja HKL:n yhteistä raitioteiden suunnitteluohjetta. 
Pikaraitiotien mitoituksessa tulee noudattaa pikaraitiotien suunnittelu-
periaatteita.

Lisätiedot
Jaakko Laurila, projekti-insinööri, puhelin: 310 22691

jaakko.laurila(a)hel.fi


