
Raide-Jokerin asukastilaisuus 

Laajalahti–Leppävaara

14.11.2019



Tilaisuuden kulku
• Yleistä Raide-Jokerista

• Raide-Jokerin rakentaminen Laajalahti–Leppävaara-alueella
– Laajalahti
– Leppävaara
– Perkkaa ja Vermo

• Liikennejärjestelyt

• Muuta erityistä

• Näin seuraat projektia

• Keskustelua ja kysymyksiä
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25 km pitkä rata

25 km/h keskinopeus

70 km/h maksiminopeus

34 pysäkkiparia

800 m pysäkkiväli
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Raide-Jokeri Laajalahti–Leppävaara-
alueella



Erityistä Laajalahden ja Leppävaaran alueella

• Joukkoliikenteen palvelutason 
kehittäminen on yksi Leppävaara-
vision merkittävimmistä 
suunnittelutavoitteista. Leppävaaran 
keskus kehittyy ja tiivistyy 
entisestään, jolloin joukkoliikenteen 
ja kevyen liikenteen rooli vahvistuu. 

• Laajalahti yhdistyy tiiviimmin 
Leppävaaraan ja Otaniemeen.

• Perkkaa yhdistyy entistä tiiviimmin 
Leppävaaraan.

• Vermonniittyyn lisärakentamista.
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Mitä rakennetaan?
• Pikaraitiotie: alusrakenne, päällysrakenne eli raiteet erilaisine pintoineen, 

sähköistysjärjestelmä ja pysäkit
• Sillat Kehä I:n ja Turunväylän yli

– Kehä I Laajalahti –hanke rakentaa kehän ylittävän sillan.
• Kunnallistekniikkaa: vesihuoltolinjoja, sähkö- ja telekaapeleita, kaukolämpöä
• Hatsinanpuisto Leppävaarassa 

• Rakentaminen on aloitettu kesäkuussa 2019.
• Pikaraitiotien liikennöinti alkaa kesäkuussa 2024.

• Kaikki tämän esityksen aikataulutiedot perustuvat 11/2019 tilanteen mukaisiin tietoihin.



Raide-Jokerin rakentaminen Laajalahdessa

• Pikaraitiotie kulkee Laajalahdessa 
Kurkijoentien ja Kurkijoenpuiston 
kautta Impilahdensillan yli 
Linnoitustielle Leppävaaran 
puolelle. 
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Laajalahdessa työt valmistuvat vuoden 2021 aikana. 
Viimeistelytöitä saatetaan tehdä 2022 aikana.



Kurkijoentie
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• Rakentaminen alkaa keväällä 2020.
• Kehä I –hankkeen vuoksi risteys 

kehälle suljetaan 2.12.2020, jolloin 
bussit siirtyvät työnaikaiselle reitille 
Turvesuontien ja Kirvuntien kautta.



Kurkijoenpuisto
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• Valmistelevat työt on 
aloitettu syksyllä 2019. 

• Massanvaihdot ja 
pohjatyöt käynnissä.

• Putkisiirrot aloitetaan 
keväällä 2020. 



Impilahdensilta

• Työt ovat käynnissä, sillan on 
tarkoitus valmistuu 2020 aikana.



Raide-Jokerin rakentaminen Leppävaarassa

• Pikaraitiotie kulkee 
Säterissä ja Leppävaarassa 
Linnoitustien, 
Alberganesplanadin, 
Leppävaarankadun ja 
Alberganpromenadin
kautta Hevosenkenkää 
pitkin kohti itää.
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Linnoitustie

• Työt on aloitettu kesäkuussa 
2019. Louhintoja tehdään 
tämän vuoden loppuun asti.

• Johtosiirtoja ja muita 
maanrakennustöitä tehdään 
syksyyn 2020 asti ja sen jälkeen 
aloitetaan kadun- ja 
radanrakennustyöt. 



Alberganesplanadi

• Työt on aloitettu syyskuussa 2019.
• Johtosiirtoja ja muita maanrakennustöitä 

tehdään alkukesään 2020 asti. 
• Pintarakenteita ja muuta viimeistelyä 

tehdään syksyyn 2020 asti.



Leppävaarankatu
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• Rakentaminen alkaa 
alkuvuodesta 2020.

• Suurimmat liikenne-
järjestelyt tulevat voimaan 
helmikuun 2020 alussa, 
jolloin katu suljetaan. 
• Yksi kaista kehältä 

Sellon suuntaan jää 
käyttöön, muutoin 
liikenne kiertoreiteille.



Alberganpromenadi
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• Rakentaminen aloitettu valmistelevilla 
töillä lokakuussa 2019.

• Varsinainen rakentaminen alkamassa 
huhtikuussa 2020.



Leppävaaranaukio ja Hevosenkenkä
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• Rakentaminen alkaa 
tämänhetkisen aikataulun 
mukaan tammikuussa 2021.

Leppävaarassa työt valmistuvat 
pääosin vuoden 2021 aikana. 
Hevosenkengässä työt jatkuvat 
vuonna 2022.



Raide-Jokerin rakentaminen Perkkaalla ja Vermossa

• Hevosenkengästä 
Raide-Jokeri etenee 
Perkkaantien ja 
Ravitien kautta 
kohti Pitäjänmäkeä.
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Perkkaantie

• Perkkaantiellä on aloitettu valmistelevat työt. Radan 
rakentaminen aloitetaan alkuvuonna 2020.

• Kaupunki on rakentanut ennakkoon tilavarauksia. 
Osa perustuksista tehdään yhdessä Hatsinanpuiston
rakentamisen kanssa.

• Perkkaantien työt valmistuvat vuonna 2022.



Ravitie

• Ravitiellä rakentaminen 
alkoi kesäkuussa 2019.

• Katu valmistuu ja palautuu 
liikenteelle arviolta kesällä 
2020.

• Ensimmäistä koerataosuutta 
rakennetaan Ravitielle 
parhaillaan.



Liikennejärjestelyt

• Kevyen liikenteen reitteihin ja ajokaistoihin tulee 
muutoksia töiden edetessä.
– Reitit opastetaan maastossa, tiedot löytyvät myös 

nettisivuilta.
• Leppävaarankadun ja Alberganesplanadin risteys 

suljettu 2–10/2020.
– Ajo idästä länteen mahdollista

• HSL suunnittelee linja-autojen poikkeusreitit.
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Linjojen 207, 225(K), 229 
ja 543 poikkeusreitit

Voimassa 2–10/2020

→ Tiedot joukkoliikenteen 
poikkeusreiteistä löytyvät HSL:n sivuilta 
ja reittioppaasta muutamaa viikkoa 
ennen niiden astumista voimaan.



Muuta erityistä
• Rakennustyöt aiheuttavat väistämättä melua lähiympäristöön.

– Noudatamme viranomaisen asettamia määräyksiä koskien mm. 
desibelirajoja, työaikoja jne.

– Teemme melu- ja tärinämittauksia tarpeen mukaan.

• Päivittäinen työaika on kello 7–18. Töitä, jotka eivät aiheuta erityistä melua 
voidaan tehdä myös kello 18–22 välillä sekä viikonloppuisin ja pyhäpäivisin 
kello 8–18. 
– Yötöitä tehdään poikkeustapauksissa.
– Liikennejärjestelyitä tehdään hiljaisen liikenteen aikaan, myös öisin, 

jotta niistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa liikenteelle.
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Ajankohtaista tietoa Raide-Jokerista
→ Tiedotamme lähikiinteistöjä rakennustöiden alkaessa sekä erityistä melua 

aiheuttavista työvaiheista huoneistokohtaisin tiedottein.

→ Rakentamista ja liikennejärjestelyjä voi seurata osoitteessa 
raidejokeri.info/alue/laajalahti-leppavaara/ 

→ Palautetta ja kysymyksiä voi lähettää palautepalveluun 
raidejokeri.info/anna-palautetta

→ Projektin yleisen uutiskirjeen voi tilata osoitteesta 
raide-jokeri.creamailer.fi/subscribe/58946d224a5ae

→ Sosiaalisen median kanavat

– twitter.com/raidejokeri

– facebook.com/raidejokeri

– instagram.com/raidejokeri
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https://raidejokeri.info/alue/laajalahti-leppavaara/
https://raidejokeri.info/anna-palautetta/
https://raide-jokeri.creamailer.fi/subscribe/58946d224a5ae
twitter.com/raidejokeri
facebook.com/raidejokeri
instagram.com/raidejokeri


Tietoa muista hankkeista
• Kehä I Laajalahti

https://vayla.fi/keha-i-laajalahti

– Hankkeesta voi tilata WhatsApp-uutisviestejä.

• Hatsinanpuisto
https://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelm
at/Leppavaara/Hatsinanpuisto_Perkkaanpuronkuja_Inkerinsilta_Inkerinaukio

• Vermonniitty
http://vermonniitty.fi/

• Leppävaaran keskuksen kaavoitushanke
https://www.espoo.fi/fi-
FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Leppavaara/Lep
pavaaran_keskus_pohjoinen_I_Ydinkeskus_katulinjaus110617
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https://vayla.fi/keha-i-laajalahti
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Leppavaara/Hatsinanpuisto_Perkkaanpuronkuja_Inkerinsilta_Inkerinaukio
http://vermonniitty.fi/
https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kaavoitus/Asemakaava/Asemakaavoituskohteet/Leppavaara/Leppavaaran_keskus_pohjoinen_I_Ydinkeskus_katulinjaus110617

