
Tällä hetkellä bussilla
550 liikennöitävän Jokeri-
linjan vieminen raiteille on
pääkaupunkiseudun tär-
keimpiä poikittaisliikenteen
kehittämishankkeita. Raide-
Jokeri kulkee Itäkeskukses-
ta pääosin Bussi-Jokerin
reittiä Pitäjänmäkeen, ja sii-
tä eteenpäin suoraan Leppä-
vaaraan ja edelleen Laaja-
lahden kautta Tapiolaan.
Haagaa reitti näyttää koske-
van samaan tapaan kuin
bussilinja 550, pysäkkejä
on suunnitteilla Hämeen-
linnanväylän, Ilkantien,
Huopalahden aseman ja
Vihdintien liikenneympy-
rän kohdalle.

Suunniteltavan linjan pi-
tuus on noin 25 kilometriä
ja pysäkkejä linjalle arvioi-
daan tulevan noin 28. Ta-
voitteena on, että radalla
voisi liikennöidä jo vuonna
2016. Raide-Jokeri on poi-

kittaislinja, jolla matkusta-
jat tekevät paljon vaihtoja
muihin joukkoliikenneväli-
neisiin, erityisesti säteittäi-
sille linjoille. Raide-Joke-
rista suunnitellaan kaksirai-
teista pikaraitiolinjaa, jota
liikennöidään korkealuok-
kaisella kalustolla. Raitio-
vaunut kulkevat pääosan
reittiä omalla kaistallaan. 

Raide-Jokerin yleis-
suunnitelmaluonnos on
esillä 13.3. asti mm. Poh-
jois-Haagan ja Etelä-Haa-
gan kirjastoissa sekä kau-
punkisuunnitteluvirastos-
sa, Kansakoulukatu 3. 

Netistä löytyy lisätietoa
suunnitelmista ja niiden
taustoista. Siellä olevalla lo-
makkeella voi antaa suun-
nittelijoille ja päättäjille pa-
lautetta hankkeesta vii-
meistään 13.3. mennessä.

www.raidejokeri.info
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Pääkirjoitus
Haagalainen 4.3.2009

Kunnollinen talvi mahdollisti koululais-
ten hiihtolomalla hiihtämisen, luistelun ja
laskettelun Etelä-Suomessakin. Yhden
hiihtolomaviikon liikunnan lisäksi tarvi-
taan myös fyysisen kunnon säännöllistä
harjoittamista.

Eräs tutkija korosti viikossa tarvittavan
vähintään kolme tuntia "vaikuttavaa" lii-
kuntaa kunnon ylläpitämiseksi. Termillä
hän tarkoitti harjoitusta, joka nostaa hien
pintaan. Kyseisen tutkijan mielestään har-
joituksen tulee kestää yhtäjaksoisesti vä-
hintään tunti. Koulukuntia ja näkemyksiä
on monia. Harjoituksen kestoon vaikuttaa
myös liikunnan muoto ja liikkujan kunto.

Yhteistä on kuitenkin huoli liikunnan
vähenemisestä erityisesti lasten ja nuorten
keskuudessa. Ne, jotka harjoittavat liikun-
taa, liikkuvat jopa entistä enemmin. Vali-
tettavan suuri joukko lapsista, nuorista ja
aikuisista ei ole löytänyt liikkumisen iloa
ja liikunnan tuottamaa hyvän olon tunnet-
ta. Ketään ei voida pakottaa liikkumaan,
mutta vanhemmat voivat vaikuttaa lapsiin
ja nuoriin.

Lisää liikuntaa

Raide-Jokerin 
yleissuunnitelma

esillä

Länsi-Helsingin lukion ja Haa-
gan peruskoulun auditorio, os.
Mäkipellontie 19, Helsinki
(Haaga)
Tiistaina 24.3. klo 18.30–20.
Kahvia koulun oppilaitostoi-
minnan hyväksi klo 18 alkaen.

Netti ja todellisuus
– kasvattajien ilta

Miten nuoret liikkuvat netissä?
Mitä vanhempien on hyvä siitä
tietää?
Miten olla vanhempi netissä
liikkuvalle nuorelle?
Nuori netissä, verkkoyhteisöt,
nettiturvallisuus, mediasuoja,
heruttaminen, kiusaaminen,
nettiriippuvuus, kasvatustilan-
teita ja keskustelua…
Alustajana: Tommi Tossavai-
nen, nettiguru, mediakasvatus-
kouluttaja
Lisätietoja: www.nettiguru.fi
Tervetuloa yläkoulu-, lukio- ja
ammattikouluikäisten nuorten
vanhemmat. Vapaa pääsy.
Järjestäjät:
Haagan peruskoulun yläkoulu
ja Huopalahden seurakunta
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