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Raide-Jokeri -pikaraitiotie – uusi tapa ajaa
ratikalla
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MIKÄ ON PIKARAITIOTIE

• Helsingin kantakaupungin nykyiseen
raitiotieverkkoon nähden pikaraitiotiellä
tavoitellaan suurempaa matkanopeutta
ja kapasiteettia.

• Suurempi matkanopeus saavutetaan
siten, että radan geometria
suunnitellaan suuremmat nopeudet
mahdollistaviksi ja rata erotetaan
pääsääntöisesti muusta liikenteestä.

• Pikaraitiotielle järjestetään esteetön
kulku liikennevaloissa ja pysäkkiväli on
harvempi.

• Pikaraitioteitä on viime vuosina
rakennettu maailmalla niin tiheästi
asuttuihin miljoonakaupunkeihin kuin
pienempiinkin kaupunkeihin.
Pikaraitiotien suosio alkoi kasvaa, kun
vaunujen tekniikka kehittyi ja uusi
liikennevaloteknologia antoi
mahdollisuuden joustavasti ohjata
liikennettä.

Pikaraitiotie Strasbourgissa



VAIKUTUKSET ASUMISEEN

• Raide-Jokeri parantaa yleisesti nykyisten ja uusien asukkaiden liikenneyhteyksiä ja
nopeuttaa poikittaista liikkumista. Samalla se parantaa vanhojen ja uusien asuinalueiden
saavutettavuutta ja vahvistaa näin niiden vetovoimaa.

• Raide-Jokeri tukee uusien joukkoliikenteeseen tukeutuvien tiiviiden ja kestävän kehityksen
mukaisten asuinalueiden muodostumista ja edistää yleiskaavojen mukaisten asuinalueiden
toteutumista.

22.4.2010Pikaraitiotie Dublinissa



VAIKUTUKSET KAUPUNKIKUVAAN
• Raide-Jokeri raitiovaunuineen, kulku-urineen, johdatinpylväineen ja pysäkkeineen on

kaupunkitilassa näkyvä ja jatkuva uusi elementti.

• Toistuvat johdatinpylväät ja pysäkit sekä kulku-uran yhtenäinen ilme kertovat kadun
joukkoliikenneluonteesta, vaikka raitiovaunu ei juuri olisikaan paikalla.

• Pysäkit ja linjan muut varusteet luovat linjalle ja kaupungille imagoa.

• Kalusteiden ja varusteiden määrän kasvaessa pysäkkien ja linjan kaupunkikuvalliset
vaikutuksetkin lisääntyvät, ja niiden korkealaatuinen suunnittelu on entistäkin tärkeämpää.
Tämä koskee erityisesti laajempien varustekokonaisuuksien vaihto- ja terminaalipysäkkejä.

22.4.2010Havainnekuva Raide-Jokerin pysäkkien ilmeestä.



RAIDE-JOKERIN LINJAUS
HELSINGISSÄ JA ESPOOSSA

• Radan pituus 25 km, josta Helsingissä 16 km
• 32 pysäkkiä ja kaksi pysäkkivarausta
• Pysäkkiväli keskimäärin 800 m
• Matkanopeus noin 24 km/h
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MELU- JA TÄRINÄVAIKUTUKSET
• Pikaraitiotiestä ei aiheudu (erityistä) meluhaittaa. Ratageometrian suunnitteluperusteina

käytetyt minimiarvot on määritelty mahdollista kiskojen kirskuntaa ehkäiseviksi.

• Raitiotieliikenne voi aiheuttaa kallio- ja tunneliosuuksilla runkomelua radan läheisyydessä
olevissa kallion varaan perustetuissa kivi- tai betonirakenteisissa rakennuksissa.
Rakennusten ja kallion väliset maakerrokset tosin pienentävät mahdollista runkomelua.
Radan rakennekerroksiin tai kiskon alle asennetaan näillä alueilla runkomelueristys, jolla
estetään runkoäänen leviäminen ympäristöön kallion kautta.

• Raide-Jokerin rata perustetaan pehmeikköalueilla paaluille tai syvästabiloinnin varaan,
jolloin radasta ei aiheudu tärinähaittoja radan ympäristössä.

• Vaihteissa syntyvä jyrinä ja tärinä taas johtuu vaunun kulkemisesta pyörien laippojen
varassa. Raide-Jokerilla tätäkään ongelmaa ei tule, koska vaihteet toteutetaan kuten
rautateillä.
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• Raitiovaunun rullauksesta (suoralla radalla) syntyvään
meluun vaikuttavat kiskon ja pölkyn/betonilaatan välissä
mahdollisesti käytetty vaimennusmateriaali ja vaunun
pyörien ja kiskojen pinnan kunto.
• Helsingin kantakaupungin nykyisillä raitioteillä kuuluva
”jyrinä” johtuu käytetystä jäykästä päällysrakenteesta ja
katujen hiekoituksessa käytetyn soran kiskoja
kuluttavasta vaikutuksesta. Kumpikin on Raide-Jokerilla
vältettävissä tiedossa olevilla teknisillä ratkaisuilla.

Vaimennettua radan päällysrakennetta Saksan Karlsruhesta.
Vaunut kulkevat kuin sukkasillaan tällaisella radalla.
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Havainnekuva siitä, miltä Raide-Jokeri ja uusittu
ostoskeskus voisivat näyttää ilmasta käsin



MIKSI RAIDE-JOKERI BUSSIN SIJAAN?

• Lisää matkustajakapasiteettia – Myös tulevaisuuden tarpeet
huomioitu

• Parempi palvelutaso – Täsmällisyys Bussi-Jokeria parempi
• Matkustusmukavuus – Vetoaa myös vannoutuneisiin autoilijoihin
• Imago- ja kaupunkikuvalliset tekijät
• Kaupunkirakenteen kehittäminen
• Ympäristösyyt
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LISÄSELVITYSTÄ VAATIVIA
VAIHTOEHTOJA

• Raitiotien mahdollinen jatko Mäkelänkadulta Maunulaan (Pakilantielle)
ja kytkentä Raide-Jokeriin ja Jokeri 2:een.

• Mahdolliset reittivaihtoehdot Rajametsäntien tai Tuusulanväylän kautta.

• Maunulan eteläosien suojelukaava saattaa estää Rajametsäntien
vaihtoehdon?

• Näistä riippumatta alueen asukkaiden ja työpaikkojen nykyiset ja tulevat
yhteystarpeet ja nykyisen bussilinjaston tarkoituksenmukaisuus.

• Onko tarvetta esimerkiksi Myyrmäen, Pasilan, Kumpulan, Malmin tai
Itä-Vantaan suunnan yhteyksien parantamiseen?

• Mahdollinen johdinautojen rooli Maunulan-Pakilan-Oulunkylän alueella
tulevaisuudessa? (Jos johdinautojärjestelmää ruvetaan toteuttamaan)
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