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Raide-Jokerista laaditaan 
parhaillaan hankesuunni-
telmaa ja linjan Helsingin 
osuuden varteen suunni-
tellaan tiivistä asuntora-
kentamista. Maunulaa ja 
Oulunkylää koskeva tilai-
suus järjestetään torstaina 
28.5. klo 15.30–18.30 Ou-
lunkylän Seurahuoneel-
la, Larin Kyöstin tie 7. Sa-
mansisältöiset infovartit 
ovat klo 17 ja 18.30.

Raide-Jokerin pysäkki-
en ympäristöistä kehite-

Jokerimessut Oulunkylän 
seurahuoneella

Pakilantien rakentaminen 
Tammiontien ja Metsä-
purontien välillä jatkuu. 
Muutostyöt koskevat ko-
ko katualuetta, lukuun ot-
tamatta uuden S-Marke-
tin edustan jalkakäytävää, 
pyörätietä ja pysäkkialu-
etta, jotka on rakennettu 
valmiiksi jo aiemmin.

Työt alkavat touko-
kuussa johtosiirroilla ka-
dun pohjoisreunalla. Tu-
levan ajoradan alle jäävil-

Pakilantien rakentaminen 
Maunulan keskustassa jatkuu

Ostoskeskuksen purkamisen käynnistyminen mahdollisti 
Pakilantien muutoksen loppuun saattamisen

Ajatuksia Raide-Joke-
rin pysäkkiratkaisuista ja 
linjan varren lisäraken-
tamisesta voi kertoa vas-
taamalla karttakyselyyn 
osoitteessa ”kerrokartal-
la.hel.fi”. Kyselyssä on 
mahdollista arvioida mm. 
pysäkeille johtavia reitte-
jä, pysäkkien palveluita 
sekä Raide-Jokerin vaiku-
tuksia omaan arkeen.

Pakilantien, Pirjontien 
ja Pirkkolantien katualue 
suunnitellaan uudelleen 
tulevaa Raide-Jokerin pi-
karaitiotietä ja sen pysäk-
kiä varten. Samalla tutki-
taan uutta rakentamista 
katuja rajaaville tonteille 
ja puistoalueille. 

Pirkkolantien ja Pirjon-
tien katualuetta levenne-
tään tulevaa Raide-Joke-
rin pikaraitiotietä varten. 
Samalla katua rajaaville 
tonteille ja puistoalueille 
suunnitellaan täydennys-
rakentamista. Osoittees-
sa Pirjontie 1 ja Pirjontie 

Kerro mielipiteesi Jokerin 
varren kehittämisestä

Kaupunkisuunnitteluvirasto kerää 
mielipiteitä Raide-Jokerin varren 
kehittämisestä internetissä

 Nykyisen bussilinja 550 
reitille suunnitellaan pi-
karaitiotietä nimeltä Rai-
de-Jokeri. Itäkeskuksen 
ja Espoon Keilaniemen 
yhdistävä rata rakennet-
taisiin Maunulassa Pirk-
kolantien varteen, mis-
tä se kaartaisi Pakilan-
tien suuntaisesti kohti 
Oulunkylää. 

Raide-Jokerin teknises-
tä asemakaavasuunnit-
telusta vastaava Pia Sjö-
roos kaupunkisuunnitte-
luvirastosta kertoo, että 

Raide-Jokerin varteen 
suunnitellaan lisää asuntoja ja 
liiketilaa

Valtuusto kävi 5.5.2015 
keskustelua Helsingin 
yleiskaavan luonnok-
sesta, jonka kaupunki-
suunnittelulautakunta oli 
16.12.2014  kokouksessaan 
päättänyt lähettää kom-
mentointikierrokselle. 
Kommentointiaika päät-
tyi 27.2.2015. Valtuusto-

Yleiskaavan valmistelu jatkuu

28 olevien tonttien tontti-
tehokkuutta on tarkoitus 
nostaa ja luoda edelly-
tykset kerrostalorakenta-
miselle. Rakennusten en-
simmäiseen kerrokseen 
osoitetaan liiketiloja. 

Tonteille osoitteessa 
Pirkkolantie 2 ja Maunu-
lantie 21 sekä niiden vie-

reiselle puistoalueelle on 
tarkoitus tutkia uusien 
kerrostalojen sijoittamis-
ta. Täydennysrakenta-
mista tutkitaan lisäksi Pa-
kilantien ja Pirjontien ris-
teyksen tuntumaan sekä 
Pirjontien varteen.

Lisätietoja  
www.raidejokeri.fi

keskustelu on katsottavis-
sa netissä Helsingin kau-
pungin sivuilla.

Seuraavaksi kaupunki-
suunnitteluvirasto työstää 
luonnoksesta yleiskaava-
ehdotuksen ja se on kau-
punkisuunnittelulauta-
kunnan käsittelyssä syk-
syllä 2015. Tämän jälkeen 

yleiskaavaehdotus vie-
dään kaupunginhallituk-
sen ja valtuuston käsitte-
lyyn vuonna 2016. 

Yleiskaavaehdotukseen 
valmistellaan myös toteu-
tussuunnitelma, jossa esi-
tetään järjestys ja aikatau-
lu yleiskaavaa seuraavalle 
asemakaavoitukselle.

tään vetovoimaisia asu-
misen, työn ja palvelui-
den alueita. Raitioradan- 
ja pysäkkien sekä linjan 
varren maankäytön suun-
nitteluun voi osallistua Jo-
kerimessuilla, joita järjes-
tetään toukokuussa sekä 
Helsingissä että Espoossa. 

Pikaraitiotiellä on en-
nustettu olevan 140 000 
matkustajaa arkivuoro-
kaudessa vuonna 2040 
arkivuorokaudessa. Ny-
kyisin bussilinjalla 550 

matkustaa 30 000 henkeä 
vuorokaudessa.

Tavoitteena on aloit-
taa Raide-Jokerin liiken-
nöinti viimeistään vuosi-
na 2020–2022, jolloin lin-
jan 550 liikennöintisopi-
mus päättyy.

Mielipiteet kaavas-
ta on lähetettävä viimeis-
tään 5.6.2015 osoitteel-
la helsinki.kirjaamo@hel.
fi. Mielipiteet voi kertoa 
myös suullisesti kaavan 
valmistelijalle. 

Raide-Jokerin rakentami-
sesta ei ole vielä päätöstä, 
mutta siihen valmistau-
dutaan suunnittelemalla 
radan varren maankäy-
tön tiivistämistä. Samalla 
arviot rakentamiskustan-
nuksista tarkentuvat. 

Erityisesti pysäkkien 
lähistölle kaavoitetaan 
parhaillaan asuntoja ja lii-
ketilaa. Maunulassa tämä 
tarkoittaisi mahdollises-
ti kerrostaloja esim. Nes-
teen huoltoaseman ja pu-
retun Seuriksen paikalle. 

Pirkkolan puolella sijait-
sevan vanhan Elannon lii-
ketilan tontin osalta suun-
nitelmissa lukee asuin- ja 
liikerakentamista. 

”Kaavaluonnos valmis-
tuu näillä näkymin vuo-
den 2015 loppuun men-
nessä, ja se on tarkoitus 
viedä kaupunkisuunnitte-
lulautakunnan käsiteltä-
väksi alkuvuodesta 2016. 
Siitä kaavan voimaantu-
loon voi kulua vielä vuo-
sikin”, sanoo Pia Sjöroos.  

Hanna Horppila

le sähkö- ja tietoliikenne-
johdoille rakennetaan uu-
si reitti vanhan ostoskes-
kuksen tontin reunaan. 

Ajoradalla varaudu-
taan siihen, että runkolin-
ja 550 muutettaisiin tule-
vaisuudessa pikaraitiotie-
linjaksi. Metsäpurontien 
liittymä palautuu syksyl-
lä valo-ohjatuksi. Kaikki-
en töiden on määrä val-
mistua lokakuussa 2015.

Rakentaminen aiheut-

taa työnaikaisia muutok-
sia ajoneuvoliikenteen, 
jalankulun, pyöräilyn ja 
joukkoliikenteen järjes-
telyihin työmaa-alueel-
la. Tilapäiset liikennejär-
jestelyt saattavat ajoittain 
ruuhkauttaa liikennettä 
Pakilantiellä ja Metsäpu-
rontien liittymässä.

Lisätietoja:
Projektinjohtaja Jarkko 

Karttunen, rakennusviras-
to, puhelin 09 310 38360


