
Uutta Koillis-Helsinkiä
Verkkotilaisuus alkaa klo 17.00. Ohjelma on alla. Tee olosi 
mukavaksi 

Tervetuloa. Ohjelma ja ohjeet.

Ajankohtaista Malmin ja Koillis-Helsingin suunnittelusta ja kaavoituksesta, 25 min
Kommentteja ja kysymyksiä kaavoituksesta

Kadut, puistot ja pikaraitiotiet, 20 min
Kommentteja ja kysymyksiä liikenteestä, kaduista ja puistoista

Miten seuraat ja osallistut kaupunkiympäristön asioihin?
Mistä löytyy illan diat ja tallenne? Anna palautetta!



Ohjeet tilaisuutta varten

• Ole läsnä, keskity hetkeen.

• Kuuntele ja arvosta toisia.

• Edetään ohjelman mukaan. 
Esitykset ennen vastauksia.

• Kysymysosiossa voit kysyä myös 
esitysten aikana.
Julkaisemme ne kommentit ja 
kysymykset, jotka liittyvät esittelyssä 
oleviin aiheisiin 
1) kaavoitus ja 2) liikenne

• Tilaisuus nauhoitetaan ja on 
verkossa 2 viikon ajan.

• Kysymykset, joihin ei ehditty 
vastaamaan ja vastaukset niihin 
kootaan verkkoon
perjantaihin 5.6. mennessä.
Myös diat ovat verkossa.

• Iltaa kuljettavat kaupungilta Tiina 
Antila-Lehtonen ja Mikko 
Turunen, Grape Peoplen Jonas 
Rajanto vastaa tekniikasta.
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Sulje kysymysosio

Vaihda järjestystä
uusimmat / tykätyimmät

Omat kysymykset

Esittelyssä olevat 
kysymykset



Avaa kysymysosioPoistu tilaisuudesta



Malmin 
ajankohtaiset suunnitelmat

Kaisa Jama

Asemakaavoituksen pohjoisen yksikön 
Malmi-tiimin tiimipäällikkö
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Malmin 
keskustan 
kehittämisperiaatteet



Asema-
keskus

• Ytimessä asemakeskus

• Keskustan mahdollisuuksien 
kokonaiskooste, jossa on pyritty 
sovittamaan varhaisessa vaiheessa 
moninaisia eri näkökulmia yhteen.

• Pohjana eri osallisten tarpeet ja 
toiveet, joita kartoitettu työn aikana.

• Visio alueen roolista ja luonteesta 
Koillis-Helsingin keskuksena

Keskusta
-visio



*Aluerajaus täsmentyy

Kehittämis-
periaatteet

Maankäyttö LiikenneYleiset alueet Tonttipolitiikka Koordinointi Ilmasto

Asema-
keskus

• Malmin keskustan kehittämis-
periaatteet laaditaan keskustavision 
viitoittamasti kaupunkiympäristön 
toimialan laajalla yhteistyöllä.

• Alustava aluerajaus käsittää Malmin 
keskustan noin 600 metrin säteellä 
asemasta.

• Säteen rajaamaa aluetta laajennetaan 
tarpeen mukaan niin, että kokonaisuus 
on tarkoituksenmukainen.

600 m



*Aluerajaus täsmentyy

Kehittämis-
periaatteet

Maankäyttö LiikenneYleiset alueet Tonttipolitiikka Koordinointi Ilmasto

Asema-
keskus

600 m

• Periaatteet ohjaavat seuraavassa 
vaiheessa tehtävää tarkempaa 
suunnittelua (mm. asemakaavat).

• Kehittämisperiaatteissa määritellään 
Malmin keskustan kaavoituksen, 
yleisten alueiden, liikenteen ja 
tonttipolitiikan yhteiset periaatteet sekä 
toimintamallit aluekokonaisuuden 
toteuttamisen koordinointiin ja alueelle 
osoitettavien ilmastoviisaiden 
ratkaisujen toteutumiseksi.

• Periaatteista päätetään 
kaupunkiympäristölautakunnasta 
arviolta alkuvuodesta 2021.



Lentokentän 
alue

Malmin keskusta

Koillis-Helsingin keskustan 
uudistuminen on käynnistynyt.



Malmin uimahallin laajennus
Nykyistä Malmin uimahallia suunnitellaan 
laajennettavaksi. Lisäksi samaan 
kortteliin suunnitellaan pysäköintitalo ja 
uimahallin ulkoaltaita osaksi laajentuvaa 
uimahallia. 

Muutostyö on tavoitteena aloittaa vuoden 
2022 alussa. Muutostöiden 
valmistuminen kestää arviolta 1-2 vuotta. 
Nykyisen Malmin uimahallin tilat ovat auki 
muutostyön ajan.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi 
jättää mielipiteen viimeistään 12.6. 
Kirjalliset mielipiteet lähetetään 
osoitteeseen Helsingin kaupunki, Kirjaamo, 
PL 10, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI tai 
sähköpostilla helsinki.kirjaamo@hel.fi. 11

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Entisen lentokentän alue
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Lentoasemankorttelit
Alueelle suunnitellaan asuntoja noin 
2200 asukkaalle, pelastusasema, 
koulu, päiväkoti, lähipalveluja ja 
Lentoasemanpuisto, joka on koko 
lentokenttäalueelle rakennettavan 
puistoverkoston keskeisin viheralue. 

Kaavaehdotus on ollut nähtävillä 
7.4-6.5.2020

Kaavaehdotusta kehitetään 
eteenpäin saadun palautteen 
perusteella. Tarkistettu 
kaavaehdotus valmistuu vuoden 
loppuun mennessä.
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Viihtyisät, vehreät ja yhteisölliset 
asuinkorttelit.

Kortteleissa on useita eri talotyyppejä ja 
rakentaminen on mittakaavaltaan 
vaihtelevaa.

Kortteleiden sisäpihat suunnitellaan 
yhtenäisiksi kokonaisuuksiksi, vehreiksi ja 
mielenkiintoisiksi sekä toiminnoiltaan 
vaihteleviksi.

Puurakentamista, viherkattoja ja 
uusiutuvaa energiaa.

Pysäköinti on keskitetty kahteen  
pysäköintitaloon, jotka suunnitellaan osaksi 
korttelia toiminnallisesti sekoittuneiksi 
hybridirakennuksiksi.



Lentoasemanpuiston kilpailu
Malmin lentokentän alueen 
kaupunkirakenne perustuu kattavaan 
viheralueverkostoon, jolla kytkeydytään 
ympäröiviin alueisiin. 

Lentoasemanpuisto tulee olemaan Malmin 
lentokentän alueen keskeinen puistotila, 
jonka merkitys on alueen identiteetin 
kannalta suuri.

Puiston suunnittelusta on käynnissä avoin 
kansainvälinen suunnittelukilpailu.

Kilpailun tulokset esitellään KerroKantasi-
palvelussa loppuvuonna.
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Rakennettu kulttuuriperintö ja -
ympäristö 
• historia näkyväksi puistossa
• maiseman avoin luonne

Luontoarvojen vaaliminen ja 
hoitaminen
• niittyverkoston kehittäminen
• hulevesien hallinta

Toiminnallisesti monipuolinen 
• eri käyttäjäryhmille
• tapahtumiin ja arkeen
• eri vuodenaikoihin 

Uusi identiteetti
• uuden kaupunginosan 
• vetovoimainen keskuspuisto



Malmin energiakortteli

17

Tattarisuon teollisuusalueen 
eteläpuolelle suunnitellaan uutta Helen 
Oy:n energiantuotantoaluetta.

Ensisijaisesti alueella on suunniteltu 
tuotettavan kaukolämpöä ei polttamiseen 
perustuvin tekniikoin, kuten geotermisten 
lämpökaivojen avulla. Toisena 
vaihtoehtona on lämpölaitos, jonka 
polttoaineena käytetään joko pelkkää 
biomassaa tai sen lisäksi jäteperäistä 
kierrätyspolttoainetta. Tavoitteena on 
varata alueelle myös lumensulatuspaikka 
ja mahdollisuuksien mukaan teknisen 
huollon alueita.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta voi 
jättää mielipiteen viimeistään 12.6.
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Kentän väliaikais-
käyttö
Tavoitteena on:
• pitää alue elävänä ja monipuolisessa 

käytössä ennen rakentamista ja 
rakentamisen aikana

• tehdä alueesta toiminta-alusta 
yksityisille toimijoille, kolmannelle 
sektorille ja kaupungin palvelutoimialoille, 
tuoda lisäarvoa alueen kehitykseen

• sitouttaa ja innostaa Malmin ja 
lähiympäristön asukkaat alueen 
muutokseen



Malmi-tiimin tiimipäällikkö 
Kaisa Jama
kaisa.jama@hel.fi
puh: 09 310 22980
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Uutta Helsinkiä
www.uuttahelsinkia.fi



Miten Koillis-Helsinki 
kehittyy, katsaus alueen 
kaavoitukseen
Antti Varkemaa

Asemakaavoituksen pohjoisen yksikön päällikkö
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Viikki
Viikinmäki
Kivikko
etukäteiskysymys: 

Missä viipyy Viikin keskustan kehittäminen?

22



23

Viistoilmakuva Gardenia etc



VIIKKI, 
MAAKAARENKUJA 2

ASUMINEN 15 000 k-m2

AIKATAULU OAS 12/2019
tark. asemakaavaehdotus 12/2020

MAANOMISTUS Senaatti

VASTUUHENKILÖT Johanna Mutanen

Viikkiin Lahdentien ja suunnitellun VIIMA-radan 
läheisyyteen suunnitellaan uutta asumista tontille, jolle 
voimassa olevan kaavan mukaan voidaan rakentaa liike- ja 
toimistotilaa sekä opetus-, tutkimus- ja näihin verrattavaa 
toimintaa palvelevia rakennuksia. 

Kuva: Huttunen Lipasti Pakkanen Architects



VIIKINMÄKI
ALEKSANTERI NEVSKIN
KATU

Kuva: kaupunkisuunnitteluvirasto

ASUMINEN 10 000 k-m2

AIKATAULU asemakaavaehdotus siirtyy

MAANOMISTUS kaupunki

VASTUUHENKILÖ(T) Johanna Mutanen

Kävelyetäisyydellä Raide-Jokerin pysäkistä 
Aleksanteri Nevskin kadun kortteleiden 
tehokkuutta kasvatetaan 
toteuttamiskelpoisuuden parantamiseksi ja 
asuntotuotannon lisäämiseksi.

Kaavamuutoksen toteutumisen ehtona on 
HSY:n vedenpuhdistamon luolaston katon 
vahvistaminen.



KIVIKON PELASTUSASEMATONTIN ASEMAKAAVAN MUUTOS

AIKATAULU OAS 12/2019
tark. asemakaavaehdotus 2020-21

MAANOMISTUS kaupunki

VASTUUHENKILÖ Johanna Mutanen

KIVIKON 
HELIKOPTERIKENTTÄ

Kivikon paloasematontille ja sille 
merkitylle helikopterikentälle ei ole enää 
tarvetta. Tontille laaditaan asemakaavan 
muutos kaupallista helikopterikenttää tai 
lentopaikkaa ja tukikohtaa varten. 



Pihlajamäki
Pihlajisto

etukäteiskysymys:

Missä mennään ostarin asemakaavan kanssa?
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PIHLAJAMÄEN OSTOSKESKUS

Uusi liiketila ja ravintola voivat toteutua 
ensin, asuinkerrostalo uuden 
asemakaavan mukaisesti myöhemmin.

Uusi kerrostalo

Uusi liikerakennus 
vanhan tilalle



2.6.2020

PIHLAJAMÄKI, RAPAKIVENKUJA 2
ASUMINEN 3 400 k-m2

AIKATAULU OAS 12/2019
tark. asemakaavaehdotus 12/2020

MAANOMISTUS Kaupunki

VASTUUHENKILÖ(T) Johanna Mutanen

Pihlajamäen alueelle 
Rapakivenkujalle suunnitellaan 
alueen suojeluarvot huomioon 
ottavaa tonttikohtaista 
täydennysrakentamista.

Uudet puukerrostalot tulisivat alle 
600 m etäisyydelle Pukinmäen 
juna-asemasta.



Pukinmäki

etukäteiskysymykset:

jokivarren luonnon ja viheralueiden säilyttäminen
aseman ympäristön viihtyisyys ja turvallisuus
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Kaupunki laatii kehittämisperiaatteita Pukinmäen 
kaupunginosaan. Kehittämisperiaatteet muodostavat 
kokonaisnäkemystä alueen täydennysrakentamiseen ja 
maankäytön suunnitteluun.

Samanaikaisesti periaatteiden laatimisen rinnalla tehdään 
asemanseudulla tonttikohtaisia kaavamuutoksia.

Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia Pukinmäen 
länsiosaan Vantaanjoen läheisyyteen selvitellään.

Savelan alueen kehittämismahdollisuuksia tutkitaan.

Täydennysrakentamisen 
kehittämisperiaatteet

Pukinmäki



Kuva: Helsingin kaupunki

PUKINMÄKI, SÄTERINPORTTI
MADETOJANKUJA JA 
KARHUSUONTIE

Kolmen asuinkerrostalotontin täydennysrakentaminen
Pukinmäen keskustassa.

Saatujen mielipiteiden pohjalta kahdella tontilla 
kolmesta rakennusten korkeutta madalletaan jonkin 
verran.

ASUMINEN 6 000 k-m2 + 
2 000 k-m2 +
3 000 k-m2 

AIKATAULU OAS 12/2019
tark. asemakaavaehdotus 6/2021

MAANOMISTUS yksityinen, kaupunki 

VASTUUHENKILÖ Joakim Kettunen



PUKINMÄKI, RÄLSSINTIE JA 
ISONKAIVONPOLKU 

ASUMINEN 4 500 k-m2 + 1200 k-m2

AIKATAULU OAS 4/2018, asemakaavaehdotus 2020-21

MAANOMISTUS kaupunki + yksityinen

VASTUUHENKILÖ Joakim Kettunen

Pukinmäen aseman eteläosan lähelle suunnitellaan hyviin 
joukkoliikenneyhteyksiin tukeutuvan asuinalueen 
täydentämistä. Rälssintiellä on varaus toteutumattomalle 
päiväkodille, jolle ei selvitysten mukaan ole tarvetta. 
Puistoaluetta liitetään vähäiseltä osin asuintonttiin. 
Suunnittelussa huomioidaan lähellä olevat suojelukohteet 
ja kartanon arvoympäristö.

Isonkaivonpolulla suunnitellaan asuinrakennuksia 
yksityistontille.

Kuva: INARO
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PUKINMÄKI, PUKINMÄENKAARI 16, 18

Kaavahanke pysähdyksissä, koska 
hakijan kanssa ei ole päästy 
sopimukseen.

Myös Raide-Jokeri 2:n linjaus saattaa 
aiheuttaa muutostarpeita.



Tapanila

etukäteiskysymys:

miksi ei suojelukaavaa?
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TAPANILAN 
ASEMANSEUDUN 
ETELÄOSA

UUSI ASUMINEN 25 000 k-m2

UUDET TOIMITILAT 500 k-m2 

AIKATAULU tarkistettu kaavaehdotus 2/2021
MAANOMISTUS kaupunki, yksityinen
VASTUUHENKILÖ Antti Mentula

Tapanilan aseman eteläpuoliseen teollisuuskortteliin tutkitaan 
asuntovaltaista rakentamista. Kaavassa mahdollistetaan 
lisäksi pääradan suuntaisen pyöräilybaanan sijoittaminen 
radan itäpuolelle.

Vanha koritehdas säilytetään.



Suutarila
Siltamäki

etukäteiskysymykset:

Siltalanpuistonpolun rakentaminen

Siltamäen ostarin ja ympäristön uudistuminen
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TÖYRYNUMMEN 
PUUTARHAKORTTELI
Tarkistettu asemakaavaehdotus tänä vuonna

VASTUUHENKILÖT Joakim Kettunen

Kuvaus sisällöstä:

Entinen puutarhatontti muutetaan pientalotonteiksi, 
keskeinen osa tehokkaammin, kadunvarret väljemmin.

Kuva: Helsingin kaupunki



Tapulikaupunki
Puistola

kysymyksiä:
Lpk Mintun tontin kohtalo?
Aseman kohentaminen
Asukastalo
Asukastilaisuus Tapuliin

Puistolan torin ympäristön parantaminen
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Kuvaus:
Kaupunki laatii kehittämisperiaatteita 
Tapulikaupunkiin ja Puistolan asemanseudulle. 
Kehittämisperiaatteet muodostavat pohjaa alueen 
kehittämiselle sekä ohjaavat tulevia 
asemakaavamuutoksia ja yksityiskohtaista 
maankäytön suunnittelua.

Puistolan aseman ympäristössä parannetaan 
palveluita ja liikenneyhteyksiä. 
Täydennysrakentamisen mahdollisuuksia edistetään. 
Uusien koulujen ja päiväkotien rakentamiseksi 
varaudutaan asemakaavojen muutoksiin muun 
muassa Suuntimopuiston alueella.

Suunnitteluperiaatteiden laatimiseen on mahdollista 
osallistua syksyllä 2020, kun tiedot 
näkyvät karttapalvelussa.

Kuva: kaupunkisuunnitteluvirasto

TAPULIKAUPUNKI JA PUISTOLAN
ASEMANSEUTU, KEHITTÄMIS-
PERIAATTEET

https://kartta.hel.fi/link/8JqNTm


TAPULIKAUPUNKI, 
KÄMNERINTIE 8
HANKENRO 0742_56

ASUMINEN 4 300 k-m2

MUU -

AIKATAULU asemakaavaehdotus 10/2020

MAANOMISTUS yksityinen

VASTUUHENKILÖ Joakim Kettunen

Kuvaus sisällöstä:

Pienkerrostalotontti purkavaan saneeraukseen: kaksi korkeampaa 
kerrostaloa eri hallintamuotoihin. Lisäpysäköintipaikat tontille 
maantasoon.

Kuva: Arkkitehtitoimisto Konkret Oy



SUUNTIMOPUISTON JA 
MAATULLIN KOULUT JA 
PÄIVÄKODIT
MUU yhteensä n. 20 000 k-m2

AIKATAULU asemakaavaehdotus 2021-22

MAANOMISTUS kaupunki 

VASTUUHENKILÖ Joakim Kettunen

Suuntimopuistoon rakennetaan uusi koulu ja 
päiväkoti jo syksyllä. Asemakaava laaditaan 
Maatullin koulun kaavamuutoksen yhteydessä.

Maatullin koulu korvataan suuremmalla 
palvelurakennuksella. Koulun suunnittelusta 
järjestetään yleinen arkkitehtuurikilpailu.

tulossa vireille



Kommentteja ja 
kysymyksiä 
kaavoituksesta



Menti –kyselyn tulos: Mikä on parasta koillisessa?
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Katsaus katujen ja 
puistojen suunnitteluun
Anni Tirri
Liikenne- ja katusuunnittelu

45



Kivikon puistosilta ja baana
• Kivikon puistosilta koostuu kolmesta sillasta ja 

tulee yhdistämään tulevaisuudessa rakentuvan 
Lentoasemanpuiston Kivikon ulkoilupuistoon ylittäen 
Lahdenväylän, Tattariharjuntien ja Kivikonlaidan

• Kivikon puistosilta on jalankulun ja pyöräilyn yhteys ja 
talvisin lumitilanteen salliessa ylitse pääsee myös 
hiihtäen

• Baanayhteys on osa Jakomäestä uuden Ilmasillantien 
kautta Malmille suuntautuvaa pyöräilyn 
laatukäytävää, joka sukeltaa Porvoonväylän 
ramppien ali

• Toteutusajankohta mahdollisesti 2020-luvun lopussa.
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Kivikon puistosilta
ja baana
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Maatullinkuja
• Tapulikaupungissa sijaitseva kävelykadun Maatullinkujan länsipäädyn 

peruskorjaus välillä Henrik Forsiuksen tie - Kämnerintie

• Säilytetään arvoympäristön ominaispiirteitä, mutta päivitetään ja 
ehostetaan
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Maatullinkuja
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Taiteilijat Sasha Huber ja 
Petri Saarikko tekevät 
Maatullinkujalle 
kolmiosaisen 
taideteoksen, jonka 
toteutuksessa 
osallistetaan osin alueen 
asukkaita.

Taideteoksen 
ja katurakentamisen 
toteutusvuosi näillä 
näkymin 2021-2022.



Suutarilan "planeettakadut"
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• 10 kadun hankekokonaisuus, 
jossa peruskorjataan nykyisiä katuja.

• Osa kaduista sorapintaisia, 
jotka rakennetaan uudelleen ja 
päällystetään kunnostuksen yhteydessä. 
Myös vesihuollon kunnostustöitä samassa 
yhteydessä.

• Kun suunnittelu tarkentuu, käydään läpi 
tarvittaessa 
tonttikohtaisesti rakentamisen aiheuttamia 
vaikutuksia tonttialueen reunan rakenteisiin 
ja kasvillisuuteen

• Toteutus vaiheittain, aloitetaan näillä 
näkymin v. 2023.



Suutarilan "planeettakadut"
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• Kommentteja toivotaan 
erityisesti Merkuriuksentien päädystä, 
jossa on nyt epävirallinen 
pysäköintialue

• Kaavan mukaan alue pp-katu



Katsaus katujen ja 
puistojen suunnitteluun
Silja Hurskainen
Liikenne- ja katusuunnittelu
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Katariina Saksilaisen kadun eteläosa, Pornaistenniemi 
ja baana
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Katariina Saksilaisen kadun eteläosa, Pornaistenniemi 
ja baana
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• Katariina Saksilaisen katu rakennetaan 
asemakaavan mukaisesti valmiiksi eteläosaltaan 
lähes Matinsillalle saakka.

• Kadulle rakennetaan autojen pysäköintipaikkoja 
sekä pyöräilyn laatuyhteys baana, jalankulkureittejä 
parannetaan. 

• Jalankulku erotellaan ajoneuvoliikenteestä.

• Samassa yhteydessä parannetaan 
Pornaistenniemen puistoaluetta, jotta alueesta 
saadaan toteutettua yhtenäinen sekä 
maisemallisesti että toiminnallisesti.

• Suunnittelualueella oleva liito-oravan ydinalue 
rauhoitetaan eli pesä- ja kolopuita ei kaadeta. 
Muualta joudutaan kaatamaan puita rakentamisen 
alta, uusia puita istutetaan.



Katariina Saksilaisen kadun eteläosa, Pornaistenniemi 
ja baana
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Katariina Saksilaisen kadun eteläosa, Pornaistenniemi 
ja baana
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Suunnitelmat esillä 1.-14.6.2020 
osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat

Kommentit ja mielipiteet voi lähettää 
silja.hurskainen@hel.fi

http://www.hel.fi/suunnitelmat


Katsaus katujen ja 
puistojen suunnitteluun
Sauli Hakkarainen
Liikenne- ja katusuunnittelu
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Vanha Porvoontie välillä 
Suurmetsäntie - Heikinlaaksontie
• Rakennetaan melusuojaus Vanha Porvoontielle suojaamaan asutusta 

liikennemelulta

• Parannetaan jalankulun sekä pyöräilyn edellytyksiä erottelemalla 
liikennemuodot toisistaan sekä varautumalla yksisuuntaiseen pyöräilyyn

• Suunnitelmaluonnoksia tullaan esittelemään syksyllä 2020 ja tarkoitus on 
rakentaa katu sekä melusuojaus 2021-2022
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Vanha Porvoontie välillä 
Suurmetsäntie - Heikinlaaksontie
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• Meluaidat on tulossa itäpuolelle välillä 
Suurmetsäntie - Rousku ja länsipuolelle 
koko osuudelle

• Aidat tullaan sijoittamaan katualueen rajalle

• Esteiden korkeus n. 2 metriä, täsmentyy 
jatkosuunnittelussa



Vanha Porvoontie välillä 
Suurmetsäntie - Heikinlaaksontie
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• Alustavia ideoita meluesteiden ulkoasusta

• Materiaali uritettua betonia

• Kadun puolelle ajateltu istuttaa köynnöksiä



Viikin-Malmin pikaraitiotie

Niko Setälä

Liikenne ja katusuunnittelu, projektipäällikkö
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Raideyhteys Viikkiin ja 
Malmille
• Pikaraitiotie on tiheästi liikennöivä, sujuvasti 

kulkeva yhteys, jolla on mukava matkustaa

• Keskustayhteys Viikkiin ja Latokartanoon, 
sekä Malmin entiselle lentokenttäalueelle

• Linjausvaihtoehdot yhdistävät 
kehittyvän lentokenttäalueen Malmin 
asemanseutuun ja Jakomäkeen

• Verkosto: vaihtoyhteydet mm. Raide-Jokeriin 
ja lähijuniin, tulevaisuudessa ehkä Vantaan 
ratikkaan ja Raide-Jokeri 2:een
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Mitä ja milloin?
• Pikaraitiotie kulkee pääosin omilla kaistoillaan

• Lahdenväylän varressa jopa 70 km/h
• Autoliikenteen ruuhkat eivät haittaa ratikkaa
• Kantakaupungin nykyisiä raiteita kehitetään 

sujuvammiksi

• Matka-aikoja oheisessa kuvassa

• Yleissuunnitelma valmistuu tämän vuoden 
lopulla ja viedään päätöksentekoon 2021 aikana

• Raitiotien rakentaminen voisi alkaa 2027 ja 
liikennöinti 2030-luvun alussa
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Ota kantaa! kerrokantasi.hel.fi

• Mitä mieltä olet raitiotien reitistä ja pysäkkien paikoista?
• Käyttäisitkö itse vai tuntuuko turhalta?
• Mitä emme ole huomanneet?

Kerro kantasi -kysely käynnissä 14.6. asti 
osoitteessa: kerrokantasi.hel.fi/viima2020

Loppuvuodesta kysymme mielipiteitä tarkentuneista suunnitelmista!

Kiitos! niko.setala@hel.fi, 09 310 370 31
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Raide-Jokerin ajankohtaiset 
koillisessa

Lauri Kangas 

Raitiotiesuunnittelun asiantuntija, Raide-Jokeri 
projekti
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Raide-Jokeri Koillis-Helsingissä

1.6.2020

Lauri Kangas



Itäkeskuksesta Keilaniemeen



Avainlukuja

25 km pitkä rata

25 km/h keskinopeus

70 km/h maksiminopeus

34 pysäkkiparia

800 m pysäkkiväli



Mitä rakennetaan Koillis-Helsingissä?
Maaherrantie (Lahdenväylän länsipuolella)
• Työt vuoden 2020 aikana: mm. tukimuurien ja meluaitojen rakentaminen, louhinnat ja pohjanvahvistustyöt
• Oulunkyläntien ylittävän sillan leventäminen, Otto Brandtin tien ylittävän sillan kaiteiden uusinta, 

Vantaanjoen uuden kevyen liikenteen sillan rakentaminen, Vantaanjoen uuden ratikkasillan työsillan 
rakentaminen

Maaherrantie (Lahdenväylän itäpuolella)
• Rakennetaan nyt: Vesihuoltoa ja kevyen liikenteen väylän rakennekerroksia, asennetaan kaapeliputkia ja 

sähkörataperustuksia.
• Rakennetaan kesällä ja syksyllä: radan alus- ja päällysrakenteet sekä kadun valaistus. Tehdään kivi-, asfaltti-

ja vihertöitä. 
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Mitä rakennetaan Koillis-Helsingissä?
Pihlajamäentie
• Rakennetaan nyt: kaukolämmön maanrakennustöitä ja asennetaan kaapeliputkia.
• Rakennetaan kesällä ja syksyllä: radan alus- ja päällysrakenteet sekä kadun valaistus. Tehdään kivi-, asfaltti-

ja vihertöitä.
Viikinkaari
• Rakennetaan nyt: Vesihuoltoa
• Rakennetaan kesällä ja syksyllä: Vesihuoltoa,  kaasu- ja kaukolämpötöitä, tele- ja sähköjohtosiirtoja, 

ratapaalulaatan paalutus alkaa marraskuussa
Viikintie
• Rakennetaan nyt: vesihuoltoa ja kuivatusta (salaojia), asennetaan kaapeliputkia, tehdään louhintaa, 

rakennetaan kevyenliikenteenväylän rakennekerroksia ja radan alusrakennekerroksia.
• Rakennetaan kesällä ja syksyllä: käynnissä olevien työvaiheiden lisäksi asennetaan sähkörataperutuksia ja 

rakennetaan radan päällysrakennetta.
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Tilapäiset liikennejärjestelyt kesällä ja 
syksyllä 2020

• Vantaanjoki – isomman sillan korvaaminen alkaa ja joen suuntainen 
liikenne joudutaan ohjaamaan pitkältä matkalta kiertotielle

• Maaherrantie – vain bussi- ja työmaaliikennettä.
• Lahdenväylän silta – ennallistamistöistä johtuvia järjestelyjä/kaistan 

sulkemisia kesän aikana
• Pihlajamäentie – kaistajärjestelyjä
• Viikinkaari – pysyy suljettuna
• Viikintie – Viilarintien ympyrä muuttuu nelihaaraliittymäksi, 

kaistajärjestelyjä
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Milloin valmista?
• Tavoitteena avata Raide-Jokeri kesällä 2024

– Rakentamistyöt valmistuvat pääosin jo selvästi aiemmin, koska 
raitiotien käyttöönotto vaatii aikaa

• Kadut ja rata valmistuvat vaiheittain
– Viikintiellä (välillä Pasteurinkatu – Viikinkaari) ennallistamistyöt 

valmistuvat todennäköisesti kesän 2020 aikana
– Vantaanjoen ylittävä uusi silta avataan elokuussa 2020
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Seuraa ja vaikuta kaupunkiympäristöösi
• Raide-Jokeri netissä: 

www.raidejokeri.info
• Somekanavat 

facebook.com/raidejokeri

twitter.com/raidejokeri

instagram.com/raidejokeri
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• Anna palautetta
– http://raidejokeri.info/anna-palautetta/

• Tilaa Raide-Jokerin uutiskirje
– http://bit.ly/raidejokeri

http://www.raidejokeri.info/
http://raidejokeri.info/anna-palautetta/
http://bit.ly/raidejokeri


Kommentteja ja 
kysymyksiä 
kaduista, 
puistoista ja 
pikaraitioteistä



Menti –kyselyn tulos: Mitä uutta toivoisit Koillis-Helsinkiin?

75



Miten voit seurata ja 
vaikuttaa
kaupunkiympäristön 
suunnitteluun?
Tiina Antila-Lehtonen
Vuorovaikutussuunnittelija
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Lue kaupunginosasi lehtiä esimerkiksi Helsingin Uutiset -lehteä tai 
Koillis-Helsingin lähisanomia

Verkkosivut www.hel.fi/suunnitelmat

Facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
Twitter.com/helsinkikymp
Instagram: @helsinkikymp

Tilaa uutiskirjeitä www.hel.fi/kaupunkiymparisto/uutiskirjeet

Tilaa suunnitelmavahti sähköpostiisi www.hel.fi/suunnitelmavahti

Karttapalvelusta tietoa ja ajankohtaisia suunnitelmia
kartta.hel.fi

Mitä Helsingin kaupunki-
ympäristössä tapahtuu? 

Malmin 
suunnittelun 
uutiskirje!

https://www.hel.fi/suunnitelmat
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/uutiskirjeet
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://kartta.hel.fi/


Anna palautetta asiakaspalveluumme
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Soita: 09 310 22 111

Tule paikalle: Sörnäistenkatu 1 
muuttuu elokuussa Työpajankatu 8

Kirjoita palaute verkkosivuilla: 
www.hel.fi/palaute

http://www.hel.fi/palaute


Suunnittelu- ja 
kaavoituskatsaus
Lue keskeisimmistä kaavoitus- ja 
suunnitteluhankkeista:

hel.fi/suunnittelukatsaus
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Jäitkö tänään vaille vastausta?
Kokoamme Kerrokantasi.hel.fi -palveluun ja tilaisuuden aikana chattiin 
tulleet vastaamatta jääneet kysymykset ja koostamme niihin 
vastaukset.
Vastaukset julkaistaan viimeistään perjantaina 5.6. verkossa samalla 
sivulla, jossa oli ohjeet tätä tilaisuutta varten

ETUSIVU » ASUMINEN JA YMPÄRISTÖ » KAAVOITUS JA SUUNNITTELU »
AJANKOHTAISET SUUNNITELMAT » SUUNNITTELUUN LIITTYVÄT TILAISUUDET »
UUTTA KOILLIS-HELSINKIÄ -VERKKOTILAISUUS 1.6.2020

https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-
suunnitelmat/tilaisuudet/uutta-koillis-helsinkia
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Voit ottaa yhteyttä myös suoraan
• Malmin suunnittelu ja kaavoitus, 

Kaisa Jama, p. 09 310 22980

• Viikki, Pihlajamäki, Kivikko, Jakomäki, 
Puistola, kaavoitus: 
Johanna Mutanen, p. 09 310 37299

• Pukinmäki, Tapaninkylä, Suutarila, 
kaavoitus: 
Joakim Kettunen, p. 09 310 37289

• Siltamäki, kaavoitus: 
Ann Charlotte Roberts, 
p. 09 310 37033

• Kivikon puistosilta, Maatullinkuja ja 
Suutarilan katusuunnitelmat, 
Anni Tirri, p. 09 310 38335

• Katariina Saksilaisen katu ja 
Pornaistenniemi, 
Silja Hurskainen, p. 09 310 38939

• Vanha Porvoontien suunnittelu,
Sauli Hakkarainen, p. 09 310 39494

• Viikin-Malmin pikaraitiotie, 
Niko Setälä, p. 09 310 37031

Sähköpostiosoitteemme: 
etunimi.sukunimi@hel.fi
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Anna meille palautetta 
illan onnistumisesta:

linkki palautelomakkeeseen on 
kysymysosiossa, vastaa 
viimeistään huomenna 2.6.
https://bit.ly/2BlMRxG
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