
Leppävaara-seuran kannanotto Raide-Jokerin hankesuunnitelmaluonnokseen (21.6.2015) 

Leppävaara-seuran mielestä poikittaisen raideliikenteen kehittäminen on hyvä ja kannatettava asia. Seura toivottaa Jokeri-
pikaratikan tervetulleeksi, kunhan vain sen raidekäytävä saadaan järkevästi sovitettua Leppävaaran keskustan valmiiksi 
rakennettuun kaupunkiympäristöön.   

Valitettavasti Raide-Jokerin rakentamiseen Alberganesplanadilla ei ole voimassa olevissa asemakaavoissa mitenkään varauduttu, 
sillä pikaratikka oli alunperin linjattu kulkemaan Etelä-Leppävaarassa Huvilinnanmäkeä ja edelleen Säterinkujan kautta 
Säterinmetsään. Espan muuttaminen ratikkakaduksi merkitsee huomattavaa muutosta, jonka edellytykset on tutkittava 
huolellisesti, vaikutukset arvioitava ja taattava asianosaisten kuuleminen. 

Suurin huoli kommenteilla olevassa suunnitelmassa liittyy siihen, että esitetty linjausvaihtoehto silpoo Alberganesplanadin 
arvokkaan kokonaisuuden. Esplanadi kirsikkapuistoineen on Leppävaaran eteläisen keskuksen ylpeys. Puistokatu on alun perin 
suunniteltu ja markkinoitu visuaalisesti korkeatasoisena kaupunkiympäristönä. Esikuvana on ollut historiallinen 
esplanadisommitelma, jonka arkkitehti Bertel Jung esitti vuonna 1926 laaditussa Albergan taajaväkiseen yhdyskunnan 
aasemakaavassa.  

Seuran tulkinnan mukaan Raide-Jokerin linjaaminen kulkemaan Espaa pitkin vaatii voimassa olevan asemakaavan muutosta. 
Kaavamuutosprosessi tulee käynnistää riittävän ajoissa eli käytännössä ennen hankesuunnitelman hyväksymistä. Tämä takaa 
myös asianosaisten kuulemisen. Kirsikkapuiston alue on voimassa olevan asemakaavan mukaan liikennealuetta. Sitä koskee 
seuraava asemakaavamääräys: ”Istutettava tai luonnonvaraisesti kasvullisena ja huolitellussa asussa pidettävä rakentamaton 
alueen osa”. http://kartat.espoo.fi/documents/kaavamaaraykset/111300.pdf 

Asemakaavamuutoksen yhteydessä on tutkittava myös muita kuin nyt esitettyjä vaihtoehtoja Raide-Jokerin linjaukseen ja 
liikennöintiin, kuten esimerkiksi se mahdollisuus, että ratikka kulkee Espan länsireunalla muun liikenteen joukossa katualueella 
tai että linja kulkee puiston keskikäytävällä. Tässä yhteydessä tulee verrata eri linjausvaihtoehdoissa asukkaille ja muille 
toimijoille syntyviä haittoja kuten puiston silpominen, melu, pysäköintipaikkojen menetys, puistossa sijaitsevan 
ravintolarakennuksen menetys jne.. 

Nyt esitetyn raidesuunnitelman mukaan alueella menetetään myös voimassa olevaan asemakaavaan merkityt LPA-alueet, joilla 
on yhteensä 59 parkkipaikkaa. Suunnitelmaluonnoksessa todetaan, että näille etsitään alueella korvaavat paikat. Leppävaara-
seura edellyttää, että ennen hankesuunnitelman hyväksymistä osoitetaan tarkka suunnitelma siitä, miten nämä pysäköintipaikat 
on alueella mahdollista korvata.  

Kaiken kaikkiaan Raide-Jokerin hankesuunnitteluun Alberganesplanadin osuudella sisältyy vielä paljon epäselviä kysymyksiä. 
Vaihtoehtoisia linjauksia tällä osuudella on syytä tutkia lisää niin, että alkuperäistä puistokatukokonaisuutta voidaan säilyttää 
mahdollisimman suuressa määrin.   

 

 

Alberganespa on ainutlaatuinen, urbaani puistokatu koko Espoossa. Sen kirsikkapuut ovat asukkaiden aikoinaan talkoilla 

istuttamat. Puistolla on myös historialliset juuret (Jungin asemakaava 1926). Puistosta on vuosien kuluessa tullut  suosittu 

kohtaamispaikka muun muassa Leppävaara-seuran säännöllisesti järjestämillä puistokirpputoreilla. Lippuaukiota puiston Sellon 

puoleisessa päässä elävöittää Lippumeri-ympäristötaideteos http://www.lepuski.fi/lippumeri.html. Koululaisten Leppävaara-

seuran organisoimalla yhteistyöprojektilla suunnittelemat liput ilahduttavat Espalla kulkijoita nyt jo kolmatta vuotta.  
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