
 

 

 

Larin Kyöstin tie 7, 

00650 Helsinki 65 
seura@oulunkyla.info 

Oulunkylä-Seura ry        13.3.2009 

 

Raide- Jokerin palaute 

WSP Finland Oy 

Heikkiläntie 7 

00210 HELSINKI  

 

Lausunto Raide- Jokerin alustavaan yleissuunnitelmaan  
 
Oulunkylä- Seuran tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten 

ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen 

omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Seura toimii kokonaisvaltaisen 

kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja 

maisemanhoidon aloilla. Seura on toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä 

sekä syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä pyrkien lisäämään heidän 

kiintymystään kotiseutuunsa. 
 

Oulunkylä-Seura ry. suhtautuu myönteisesti joukkoliikenteen kehittämiseen ja 
erityisesti Jokeri-hankkeeseen. Seura haluaa kuitenkin, että suunnitelmissa 

huomioidaan seuraavassa esitetyt seikat, joita ei vielä ole riittävästi selvitetty tai 
huomioitu: 
  

1) Oulunkylän rautatieaseman seutu on syytä suunnitella uudestaan. 

    Seuran näkemyksen mukaan ainoa pitkällä tähtäimellä toimiva ratkaisu olisi 
radan alittaminen sitä varten rakennetussa tunnelissa. Ratkaisua puoltaa se, 

että Jokeri-rataan kaavailtu jyrkkä mutka Oulunkyläntieltä Maaherrantielle ei 
suunnitelmassa ole toimiva. Paikka on nykyisinkin vaarallinen kevyen liikenteen, 

jalankulun ja autoilun risteyskohta, jota Jokeri-rata vain hankaloittaisi.  Lisäksi 
suunniteltu kaarros tulisi syömään olemassa olevasta viheralueesta ja 
Oulunkylän historiallisesta ympäristöstä ison alueen. Seurahuoneen edustan 

muodostava Taiteilijapuisto jäisi tyngäksi. Kulttuurihistoriallinen Seurahuone on 
Oulunkylän tunnus ja toimii kumppanuustalona, siksi se tarvitsee niin 

toiminnallista kuin maisemallista tilaa ympärilleen. Ennen kuin Seurahuoneen 
ympäristöä ei ole suunniteltu tästä toiminnallisesta näkökulmasta, ei uusin 
tielinjauksin ole syytä kutistaa alueen potentiaalia. Tunnelivaihtoehdossa pitää 

ottaa huomioon pysäkiltä kulun esteettömyys ja helppokulkuisuus niin 
rautatieasemalle kuin Oulunkylän nykyiseen liikekeskukseen. Lisäksi ajoyhteys 

Oulunkyläntieltä Maaherrantietä pitkin Veräjälaaksoon tulisi säilyttää. On 
turvallisuusriski jättää asuinalue vain yhden hankalan yhteyden varaan: kun 
Kirkkoherrantien jyrkkä mäki talvella jäätyy tai yhteys, esim. onnettomuuden 

takia muuten katkeaa, eivät hälytysajoneuvot pääse Veräjälaaksoon. 

 
2) Käskynhaltijantiellä Jokeri-rata on suunniteltava ajoradan keskelle.  

 Tilaa saataisiin leventämällä tietä molemmin puolin. Suunnitelmissa radan 
linjaus on nykyisessä metsäalueessa tien eteläpuolella ja kevyeen liikenteen 

väylä sen vieressä ajoradan sivussa. Seuran näkemyksen  
mukaan metsäalueen säästäminen on tärkeää ja olisi tärkeämpää rakentaa 

keven liikenteen väylä kulkemaan metsäalueella, jossa jo nyt risteilee polkuja. 
Jos rata on tien toisessa laidassa, vaikeutuu Käskynhaltijantiellä olevien 
bussipysäkkien käyttö. Lisäksi suunnitelmista on poistettu yksi pysäkki 

Urheilupuiston läheisyydestä. Seuran näkemyksen mukaan suunnitelmiin olisi 
lisättävä yksi pysäkki, joka palvelisi sekä Norrtäljen tiellä asioivia että 

Urheilupuiston kävijöitä. Mäkitorpan- ja Norrtäljentien kiertoliittymän 



 

 

pohjoispuolelle sijoitettu pysäkki esitetään korvattavaksi lähempänä 

Käskynhaltijantietä sijaitsevalla pysäkillä. 

 
3) Ympäristövaikutukset on huomioitava paremmin yhdessä asukkaiden kanssa.  

 Tämä sisältää maisemalliset näkökohdat mm siten, ettei olemassa olevia 

puisto- ja virkistysalueita tuhota vaan etsitään sopivammat linjaukset. 
Olemassa olevia kaavoitettuja viheralueita ei tule nähdä vain rakentamisen 
reservinä. Myös meluhaitat on estettävä. Mm. Käskynhaltijantien metsäalue 

toimii melupuskurina alueen asuinrakennukseille, eikä vilkkaasti liikennöidyn 
tieväylän aiheuttamaa haittaa pidä lisätä. Jokeri-radan kaluston on oltava 

korkealaatuinen ja kulkuneuvojen hiljaisia.  

 
4) Nopeudet ja siihen liittyen turvallisuus ympäristölle. 

Liikenneturvallisuus on erityisesti huomioitava suunnittelussa. Huolena on, että 
jos rata kulkee omalla väylällään, jota ei ole aidattu, voi korkeiden nopeuksien 

takia tulla vaaratilanteita. Erityisesti Norrtäljentiellä sijaitsevan kirkon, 
päiväkodin ja koulun alue on kriittinen. Koko Oulunkylän alueella asuu paljon 
vanhuksia, joilla on liikuntarajoituksia. 

 Veräjälaakso- Viikinmäki välillä tulisi miettiä, miten asiaton henkilöautoliikenne 
saadaan kuriin (puomi, kameravalvonta, tms.) niillä osuuksilla, jotka on varattu 

pelkästään Jokeri-linjan käyttöön. 

 
5) Toimintavarmuus 

Kaluston täytyisi toimia varmasti myös talviolosuhteissa ja auraus sekä 

lumenpoisto pitää suunnitella siten, ettei siitä aiheudu ylimääräistä haittaa 
alueen muulle toiminnalle. 

 
6) Vuorovälit 

Jotta Jokeri-rata palvelisi asukkaita hyvin, vuorovälejä ei saisi pidentää vedoten 

esim. kuljetuskapasiteetin lisäyksen myötä tulevaan etuun.  

  
 

”Tänään - Huomenna” 

Koska todennäköisesti hankeen suunnittelu on pitkä ja investointi viivästyy vuosia, on 
samanaikaisesti syytä selvittää nykyisen bussilinjan 550 parannusmahdollisuudet.  

Ennen kaikkea linjan ruuhkapaikoissa, joissa bussi joutuu liikkumaan muun liikenteen 
tahdissa, voitaisiin etsiä ratkaisuja, joissa bussi kulkee omia kaistojaan tai linjojaan. 

Suunnittelussa voitaisiin selvittää, voitaisiinko niitä reittiratkaisuja, joita on kaavailtu 
Jokeri-radan käyttöön, ottaa ruuhkapaikoissa bussilinjan käyttöön ja siten parantaa 
linjan sujuvuutta jo nykyisellä kalustolla ja kapasiteetilla. 
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