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Esipuhe
Ympäristövaikutusten arviointi koskee Helsingin Ruoholahden ja
Espoon Matinkylän välisen tulevan joukkoliikennejärjestelmän
eri kehittämisvaihtoehtoja – nykytyyppistä ja kehitettyä bussijärjestelmää, pikaraitiotietä, yhdistelmävaihtoehtoa eli kombia
sekä metroa. Kaikissa raidevaihtoehdoissa kombia lukuun ottamatta on metro jatkettu Lauttasaareen.
Ympäristövaikutusten arviointiselostus laadittiin Espoon ja
Helsingin kaupunkien yhteistyönä. Rahoittajana oli edellisten lisäksi liikenne- ja viestintäministeriö.
Ympäristöministeriö teki päätöksen ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta hankkeeseen 16.6.2003. Espoo
ja Helsinki ovat ympäristövaikutusten arviointimenettelyn hankkeesta vastaavia ja yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan ympäristökeskus. Arviointi perustuu ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan ja Uudenmaan ympäristökeskuksen siitä 10.1.2004
antamassa lausunnossa esitettyihin lisäselvitys- tai täsmennystarpeisiin.
Arviointiselostuksen päätarkoituksena on esitellä tutkittujen
vaihtoehtojen ominaisuudet ja vaikutukset vuoden 2030 tilanteessa niin, että jatkosuunnittelupäätöksiä tehtäessä sekä liikenteeseen ja liikkumiseen, että ympäristövaikutuksiin liittyvät
seikat ovat tasapuolisesti mukana päätöksenteon pohjana.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä laadittiin
raidevaihtoehtojen alustavat yleissuunnitelmat.
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Tiivistelmä
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1

Johdanto

1.1 Hankkeen tavoite
Ruoholahti - Matinkylä metro/raideyhteyden tarkoituksena on
parantaa Helsingin ja Espoon välisiä sekä seudullisia joukkoliikenneyhteyksiä tarjoamalla nykyistä houkuttelevampia ja nopeampia liikkumisvaihtoehtoja.

1.2 Ympäristöministeriön päätös ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltamisesta
Ympäristöministeriön 16.6.2003 antaman päätöksen mukaan
Ruoholahti-Matinkylä metro/raideyhteys on kooltaan merkittävä
hanke, sen vaikutusalue on laaja ja hankkeen vaikutukset ovat
luonteeltaan verrattavissa YVA-asetuksessa mainittujen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden
vaikutuksiin.
Hankkeen vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen, kaupunkikuvaan ja ihmisten elinoloihin ovat todennäköisesti merkittäviä ja
kohdistuvat suureen ihmismäärään.
Tämän päätöksen perusteella Espoon ja Helsingin kaupungit
ovat yhdessä aloittaneet ympäristövaikutusten arvioinnin vuonna 2004.

1.3 Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen
tarkoitus ja tehtävä
Arviointiselostus perustuu hankkeesta vastaavien Espoon ja
Helsingin kaupunkien laatimaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan, siitä saatuun palautteeseen ja Uudenmaan ympäristökeskuksen lausuntoon, joiden perusteella arviointiohjelmassa
esitettyä vaikutusten arvioinnin työsuunnitelmaa täsmennettiin.
Arviointiselostus toimitetaan yhteysviranomaisena toimivalle
Uudenmaan ympäristökeskukselle joka kuuluttaa arviointiselostuksen nähtävilläolosta ja pyytää arvioinnista lausunnot alustavan aikataulun mukaan tammikuussa 2006. Mielipiteiden ja
lausuntojen sekä yhteysviranomaisen lausunnon saatuaan kaupungit voivat edetä hankkeen suunnitteluun liittyvässä päätöksenteossa.

1.4 Aiesopimus pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän toteutuksesta
Espoon kaupunki, Helsingin kaupunki, Kauniaisten kaupunki,
Vantaan kaupunki, pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta
(YTV) ja liikenne- ja viestintäministeriö ovat 26.8.2003 tehneet
aiesopimuksen koskien eräitä pääkaupunkiseudun liikennehankkeita.

Sopimuksessa esitellään kärkihankkeet vuosina 2004-2007.
Lisäksi todetaan, että vuoden 2007 jälkeen toteutettaviksi aiottujen hankkeiden suunnittelua jatketaan. Metro/raideyhteys
Ruoholahti-Matinkylä sisältyy tähän ryhmään.
Sopijapuolet pitävät tärkeänä, että vuoden 2007 jälkeen ohjelmoitujen joukkoliikennehankkeiden toteutumisvalmiuden esteenä olevia maankäytännöllisiä ja suunnittelusta johtuvia esteitä
aktiivisesti poistetaan, jotta joukkoliikenteen asemaa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä voidaan edistää. Hankkeiden
aloittaminen tulee olla mahdollista ennen vuotta 2010.
Sopimuksen mukaan Espoo ja Helsinki käynnistävät ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA), jonka yhteydessä selvitetään vuoden 2004 loppuun mennessä Espoon, Helsingin,
liikenne- ja viestintäministeriön ja YTV:n yhteistyönä myös metroa kevyempiä ja joustavampia vaihtoehtoja.
YVA -prosessin jälkeen tehdään päätökset raideliikennejärjestelmän rakentamisesta ja käynnistetään hankkeen yleissuunnittelu. Hanketta ja hankkeen edellyttämiä kaavoitusasioita valmistellaan niin, että hankkeen rakentaminen voidaan aloittaa
Helsingin alueella ennen vuotta 2010 ja liikennöinti Matinkylään
ennen vuotta 2020.

1.5 Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellut vaihtoehdot
Ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuoden 2030 tilanteesta
ja arvioinnissa tarkasteltiin nykyistä bussijärjestelmää (Ve 0),
kehittynyttä bussijärjestelmää (Ve 0+), kahta metrovaihtoehtoa: rata tunnelissa (Mt) ja metrojärjestelmä, rata osittain
pinnassa (Mp), kolmea pikaraitiotievaihtoehtoa: rata pinnassa,
rata joukkoliikennekaistalla Merituulentiellä ja rata osittain tunnelissa (Pr, Pk ja Pt) sekä yhdistelmävaihtoehtoa kombi (K).
Raidevaihtoehdoissa Länsiväylää kulkevat Etelä-Espoon seutulinjat lakkautetaan ja yhteydet Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin liikennöidään liityntäbusseilla. Kaikkiin raidevaihtoehtoihin Kombia lukuun ottamatta liittyy metron jatkaminen
Lauttasaareen ja tunneliosuus Katajaharjuun saakka. (Taulukko
1.1).
Vaihtoehdot ja niihin liittyvät lähtöoletukset on esitetty seikkaperäisesti luvussa 4.

1.6 Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana
laaditut raideyhteyksien suunnitelmat
Raidevaihtoehdoista laadittiin ympäristövaikutusten arvioinnin
aikana alustavat yleissuunnitelmat (Ruoholahti-Matinkylä metro/raideyhteys YVA, alustavat yleissuunnitelmat 20.1.2005), joihin arviot raidevaihtoehtojen vaikutuksista perustuvat.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laati keväällä 2005 tarkastelun, jonka tarkoituksena oli selvittää Matinkylän ja Kampin/
rautatie aseman välillä kulkevan pikaraitiotien mahdollista linjausvaihtoehtoa välillä Katajaharju - Helsingin keskusta. Selvityksessä tarkasteltiin sekä pinta- että maanalaisia vaihtoehtoja. Kaksi tutkituista vaihtoehdoista on teknistaloudellisesti tarkasteltuna mahdollista toteuttaa. Näistä tehtiin liikennemallien
avulla liikenne-ennusteet vuodelle 2030 samaan tapaan kuin
edellä mainituista ympäristövaikutusten arviointiin sisällytetyistä vaihtoehdoista.
Matinkylän ja Kampin välillä liikennöivät pikaraitiotievaihtoehdot
osoittautuivat laadituissa liikenneselvityksissä (luku 6) liikenteellisesti epätyydyttäviksi, minkä takia niiden ympäristövaikutusten arviointia ei katsottu tarpeelliseksi tehdä.

1.7 Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos (Khall. 12 § 27.4.2004) oli
nähtävillä 15.6.-31.8.2004. Kaavaluonnoksessa luodaan edellytykset kaupunkikeskusten elinvoimaisuudelle sekä Espoon sisäisen joukkoliikenteen järjestämiselle luontevaksi osaksi seudullista joukkoliikenneväylästöä. Yleiskaavaluonnoksessa on raidevaraukselle sekä maanpäällinen että maanalainen linjaus Helsingin
rajalta Kivenlahteen. Kaavaluonnos luo edellytykset tehokkaan
joukkoliikenteen kehittämiselle Kaakkois-Espoon ja Länsiväylän
kehittämiskäytävissä. Se ei ota kantaa liikennevälineeseen.

1.8 Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskaava 2002 on tullut voimaan 23.12.2004 lukuun
ottamatta rajattuja valituskohteita (MRL 201 §). Suunnittelualuetta koskevat valitukset on hylätty.
Yleiskaavassa on osoitettu varaus metrolle Ruoholahdesta länteen. Ainoa Helsingin puolelle osoitettu asema on Lauttasaaren
ostoskeskuksen läheisyydessä. Yleiskaavassa metrorata kulkee
Koivusaaren selvitysalueen halki. Selvitysalueen maankäyttö ja
sen myötä mahdollinen asema ratkaistaan myöhemmin laadittavassa osayleiskaavassa.
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Taulukko 1.1. Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellut vaihtoehdot.

Bussi

Nykyinen bussijärjestelmä
(+nykyinen metrolinjasto)

0

Kehitetty bussijärjestelmä
(+nykyinen metrolinjasto)

0+

Metro tunnelissa välillä Matinkylä-Ruoholahti
(+nykyinen metrolinjasto)

Mt

Metro osittain pinnassa välillä Matinkylä-Ruoholahti
(+nykyinen metrolinjasto)

Mp

Pikaraitiotie pinnassa välillä Matinkylä-Lauttasaari
Metro Lauttasaaresta Ruoholahteen
(+nykyinen metrolinjasto)

Pr

Pikaraitiotie osittain kadulla välillä Matinkylä-Lauttasaari
Metro Lauttasaaresta Ruoholahteen
(+nykyinen metrolinjasto)

Pk

Pikaraitiotie osittain tunnelissa välillä Matinkylä-Lauttasaari
Metro Lauttasaaresta Ruoholahteen
(+nykyinen metrolinjasto)

Pt

Kombi kulkee Matinkylä-Hakaniemi –väliä
(+nykyinen metrolinjasto)

K

Metro

Pikaraitiotie

Kombi

Länsiväylää.

Pikaraitiotie
MatinkyläKamppi

Liikenneselvitykset on laadittu (luku 6).
Ympäristövaikutusten arviointia ei tehty.

ve 1

Lauttasaarentietä.
Liikenneselvitykset on laadittu (luku 6).
Ympäristövaikutusten arviointia ei tehty.

ve 2
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2

Pääkaupunkiseudun länsisuunnan liikennejärjestelmän suunnitteluvaiheita

Länsisuunnan liikennejärjestelmäratkaisua on selvitetty ja suunniteltu hyvin pitkään pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnittelun yhteydessä, osana seutu- ja maakuntakaavoitusta
sekä kuntien yleiskaavoituksen puitteissa ja osana kuntien liikennesuunnittelua (kuva 2.1).

sen aloittamisesta. Etelä-Espoossa tehtiin 1970-luvulla erilaisia
joukkoliikenteen järjestelmävertailuja, joihin sisältyi myös metro. Metron laajenemisselvityksiä jatkettiin 1980-luvulla pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelmiin liittyvinä selvityksinä.

Metron laajenemista mm. länteen on pohdittu jo 1980-luvulta lähtien ja pikaraitiotiejärjestelmään liittyviä suunnitelmia on
tehty 1990-luvun alussa. Länsimetron tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys sekä Espoon pikaraitiotieselvitys aloittivat uusimman sarjan suunnitelmia ja selvityksiä, joissa käsiteltyjen
vaihtoehtojen pohjalta nyt laadittava ympäristövaikutusten arviointi tehdään.

Metroliikenne alkoi vuonna 1982 Kampin ja Itäkeskuksen välillä
ja metroliikenne Ruoholahteen alkoi vuonna 1993.

2.1 Metron suunnitteluhistoriaa
Helsingin kaupunginvaltuusto teki vuonna 1969 päätöksen ensimmäisen metro-osuuden, Kamppi-Puotinharju, rakentami-

Munkkiniemen suunta
Aikaisemmin on esillä ollut mm. metron linjaaminen Töölön,
Munkkiniemen ja Otaniemen kautta Tapiolaan. Vaihtoehto on
karsiutunut metron Ruoholahteen jatkamisen myötä. Töölön
metrolinjan suunnittelun yhteydessä ei ole enää tutkittu metron
linjaamista Huopalahdesta Tapiolan suuntaan. PLJ 2002:n III
koriin sisältyy Helsingin toinen metrolinja Pasilasta Kamppiin.

2.2 YTV:n Länsisuunnan joukkoliikenneselvitys
(1993)
YTV:n
koordinoima
Länsisuunnan
joukkoliikennejärjestelmäselvitys valmistui vuonna 1993. Selvityksessä vertailtuja
vaihtoehtoja länsisuunnan joukkoliikennejärjestelmäksi olivat
Lauttasaaren ja Munkkiniemen kautta linjatut metrojärjestelmät, bussijärjestelmä sekä pikaraitiotiejärjestelmä. Selvityksen
(YTV:n raportti B 1993:10) johtopäätöksissä todettiin, että liikennetaloudellisesti edullisimmat vaihtoehdot länsisuunnan
joukkoliikennejärjestelmäksi ovat Lauttasaaren kautta linjatut
metrojärjestelmät ja bussijärjestelmä.

2.3 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 1998
Espoon kaupunginvaltuusto antoi vuonna 1998 pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 1998 luonnoksesta lausunnon, jossa se totesi muun muassa, että Länsimetron
suunnittelu välillä Ruoholahti-Matinkylä voidaan aloittaa. YTV:n
hallitus hyväksyi 19.2.1999 PLJ 1998:n. Suunnitelmaan sisältyy
Länsimetron Ruoholahti—Matinkylä suunnittelu I jaksolla v. 19992004. PLJ 1998:ssa ei ollut mukana Raide-Jokeria.

2.4 Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 2002

Kuva 2.1. Tehdyt päätökset ja suunnitelmat.
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Liikennejärjestelmäselvityksessä esitettiin mm. liikenne- ja tilavarausverkko vuodelle 2030. Siihen sisältyi mm. Raide-Jokeri
Itäkeskuksen ja Tapiolan välillä, Marja-rata, kaupunkirata Espoon
keskukseen, Helsingin toinen metrolinja Pasilasta Kamppiin,
Kehä I parannettuna, Keskustatunneli, Pasilanväylä, Kehä II:n
jatke Hämeenlinnanväylälle sekä Espoonväylä. Länsisuunnan
raideyhteys on osoitettu uutena yhteytenä Matinkylään saakka
ja siitä edelleen Kivenlahden kautta pohjoisen suuntaan tutkittavana hankkeena/tilavarauksena.

2.5 Länsimetron tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys (2000-2002)
Espoon ja Helsingin kaupungit sekä liikenne- ja viestintäministeriö aloittivat helmikuun alussa vuonna 2000 Länsimetron tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvityksen laatimisen. ”Länsimetro
Ruoholahti – Matinkylä, Tarve ja toteuttamiskelpoisuusselvitys”
tarkasteli kahdeksaa vaihtoehtoista linjausta:
•
•
•
•
•
•

Suunnittelun toisessa vaiheessa vuonna 2001 jatkosuunnitteluun
valittavaa metrolinjausta ja siihen liittyviä asema- ja liityntälinjaratkaisuja tarkennettiin. Tältä pohjalta suunniteltua metrojärjestelmää verrattiin nykyistä kehittyneemmäksi suunniteltavaan
bussijärjestelmään. Näin saatujen tietojen avulla oli tarkoitus
valita vuoden 2002 aikana se vaihtoehto, jonka pohjalta metron
suunnittelua jatkettaisiin.
Tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvityksen suositusvaihtoehto
kulki Katajaharjusta Keilaniemen kautta Otaniemeen ja edelleen
Matinkylään. Espoon kaupunki päätti ottaa mahdollisen jatkosuunnittelun pohjaksi tästä hieman eroavan vaihtoehdon, jossa metro kulkee tunnelissa Katajaharjusta Keilalahden kautta
Otaniemeen.

2.6 Espoon pikaraitiotieselvitys ”Pirate” (2002)
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Kaikkien neljän vaihtoehdon joukossa kolmessa oli mukana
Jokeri-linjan erilaisia vaihtoehtoja ja yhdessä pikaraitiotielinja
Espoosta Helsingin keskustaan. Tarkasteluissa uudet raidelinjaukset päättyivät Espoon alueella Matinkylään (kuva 2.3).
Ensimmäisen vaiheen tarkastelut osoittivat, että Helsingin keskustan yhteyttä ei ole realistista toteuttaa pikaraitiotienä. Paras
pikaraitiotien aloituslinja on Jokerin mukainen.
Kun tarkasteltiin Raide-Jokeria ilman metroa tai metron kanssa,
osoittivat selvitykset, että:
Raide-Jokeri lisää jonkin verran joukkoliikenteen käyttäjien
•
määrää verrattuna Bussi-Jokeriin
Jokerin ennustetut matkustajamäärät vuonna 2030 ylittä•
vät bussien kuljetuskapasiteetin tarkasteluissa käytetyillä
liikennöintioletuksilla
Tapiolaan päättyvän metron ja Jokeri-pikaraitiotien yhdis•
telmä vähentää eteläisen Espoon ja Helsingin keskustan
välisiä joukkoliikennematkoja.

Ruoholahti-Lauttasaari-Katajaharju-Keilaniemi-OtaniemiTapiola-Matinkylä metro tunnelissa tai osittain pinnassa
Lauttasaaresta Koivusaaren kautta suoraan Keilaniemeen
ja edelleen Otaniemeen
kaksi vaihtoehtoa Lehtisaaren kautta
Lauttasaaresta Otaniemeen Keilalahden ylitse sillalla
Lauttasaaresta Keilalahden alitse Keilaniemen kautta
Tapiolaan
Pintalinjaus Länsiväylän pohjoispuolella

Selvityksen ensimmäisen vaiheen tavoitteena oli vuoden 2000
aikana vertailla länsimetron linjaus- ja asemavaihtoehtoja ja niiden vaikutuksia sekä valita kaupunkien maankäyttötavoitteisiin
soveltuva, kokonaisuuden kannalta edullisin metroratkaisu.

Espoon kaupungin toimesta ja toimeksiannosta laadittiin selvitys pikaraitiotien soveltuvuudesta.
Pirate-työn ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi monia erilaisia
pikaraitiotien linjausvaihtoehtoja. Joukosta valittiin ensimmäisen
vaiheen tarkasteluun neljä parhaimmaksi koettua vaihtoehtoa,
joista kaksi sisälsi myös nykyisen metron jatkamisen Espoon
alueelle.
•

•
•

•
Kuva 2.2. Tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvityksessä käsitellyt metrovaihtoehdot.

Vaihtoehto P1; Jokerilinjan jatke Helsingin Pajamäestä
Leppävaaraan, josta rata jatkuu edelleen Otaniemen kautta Tapiolaan ja Matinkylään.
Vaihtoehto P2; Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan suuntautuva linjaus.
Vaihtoehto PM1; Pikaraitiotie Helsingin Pajamäestä
Leppävaaran kautta Tapiolaan ja Matinkylään. Metron
vaihtoasema joko Otaniemessä tai Tapiolassa.
Vaihtoehto PM2; Pikaraitiotie Helsingin Pajamäestä
Leppävaaraan ja Tapiolaan. Metroyhteys Helsingistä
Tapiolaan ja Matinkylään.

Kuva 2.3. Pirate-selvityksessä tarkemmin tutkitut vaihtoehdot.

2.7 Raide-Jokeri
Suunnittelutilanne Helsingissä
Helsingin yleiskaava 1992 sisälsi vaiheittain toteutettavan Jokerin
niin, että ensi vaiheessa se toteutettaisiin Bussi-Jokerina. Ennen
yleiskaavan hyväksymistä Raide-Jokerista laadittiin alustavia
toiminnallisia ja teknisiä selvityksiä.
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Helsingin yleiskaava 2002 sisältää raideratkaisuun varautuvan
Jokerin.
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2.8 Espoon liikennejärjestelmävertailu (2002)

Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma PLJ 2002
sisältää Raide-Jokerin vuoden 2030 jälkeisenä hankkeena.

Tässä johtopäätöksiä vaihtoehdoista:

Helsinki aloittaa Raide-Jokerin alustavan yleissuunnitelman laatimisen vuonna 2006. Tavoitteena on saada aikaan suunnitelma,
jonka perusteella voidaan tehdä varaukset kaavoihin ja muihin
suunnitelmiin. Suunnittelu- ja mitoitusperiaatteet on tarkoitus
hyväksyä Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunnassa joulukuussa 2005.

Bussivaihtoehdon vahvuutena raideliikennevaihtoihin nähden on sen murto-osaan jäävät investointikustannukset.
Bussivaihtoehdon vaikutukset ovat lähes kaikilta osin myönteiset vaikkakin lievät. Nopeutusinvestointien tuottoaste on kohtuullinen ja se perustuu selkeästi todennettaviin aika- ja liikennöintikustannussäätöihin. Raideliikenneinvestoinneista säästyvät rahat voitaisiin periaatteessa käyttää tarjonnan ja myös
muiden palvelutasotekijöiden kuin nopeuden parantamiseen.
Bussivaihtoehdon toteutettavuus riippuu Kampin alueen ratkaisuista ja siten myös Helsingin päätöksistä.

Suunnittelutilanne Espoossa
Pikaraitiotielinjalle Tapiola-Leppävaara-Helsingin raja on suunniteltu alustavalla tarkkuudella kaksi eri linjausvaihtoehtoa - Pohjantietä pitkin ja Otaniemen kautta. Päätöstä valittavasta linjasta tai suunnitteluperiaatteista ei ole tehty.
Tapiolasta eteenpäin Matinkylän-Kivenlahden suuntaan ja Matinkylästä Olarin ja Suurpellon kautta Keraan on myös tehty alustavat suunnitelmat pikaraitiotielinjoille. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos sisältää edellä mainitut linjavaihtoehdot.

Espoon eteläosien yleiskaavatyön yhteydessä on muodostettu
kolme erilaista maankäytön kehittämissuuntaa painottavaa rakennemallia. Metroa ja pikaraitiotietä koskevien selvitysten ja
suunnitelmien sekä toisaalta yleiskaavan eri rakennemallien
pohjalta on muodostettu neljä erilaista liikennejärjestelmävaihtoehtoa vertailun lähtökohdaksi. Vaihtoehdot poikkeavat myös
maankäytön painottumisen osalta toisistaan.

Yhteydestä Tapiolan ja Westendin terminaalin välillä ei ole laadittu suunnitelmia, eikä se sisälly Espoon eteläosien yleiskaavaluonnokseen.

Liikennejärjestelmävertailu on laadittu siten, että liikennejärjestelmä- ja maankäyttöratkaisujen yhteisvaikutukset on kyetty
selvittämään, mutta myös siten, että pelkän liikennejärjestelmäratkaisun tai pelkän maankäyttöratkaisun vaikutukset tunnistetaan.

Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa on Raide-Jokerista
sanottu seuraavaa:
”Espoon kannalta tärkeimpiä joukkoliikenteen hankkeita ovat
Espoon kaupunkiradan jatkaminen Leppävaarasta Espoon keskukseen, metro/raideyhteys Ruoholahti - Matinkylä, RaideJokeri ja muut pikaraitiotiehankkeet. Yleiskaavaluonnoksessa
varaudutaan myös pikaraitiotielinjojen toteuttamiseen välille
Ruoholahti - Kivenlahti (metron vaihtoehtona), toiseen linjaan
välillä Matinkylä - Kera sekä ns. Jokeri-linjan muuttamiseen pikaraitiotieksi.”

Työn alkuvaiheessa selvitettiin liikennejärjestelmän kehittämistä
koskevaa tahtotilaa ja tavoitteita asukkaille suunnatun kyselytutkimuksen sekä yleiskaavatyön yhteydessä järjestetyn asukasosallistumismenettelyn avulla. Yleiskaavatyön yhteydessä on
järjestetty lisäksi keskeisimmille sidosryhmille ja elinkeinoelämän edustajille seminaarit, joissa on kerätty liikennejärjestelmän tavoitteita ja kehittämistä koskevaan palautetta.

Metron ja pikaraitiotien yhdistelmävaihtoehto
Jokeri-linja Itäkeskus - Leppävaara - Tapiola muutetaan pikaraitiotieksi ja sitä jatketaan Matinkylän kautta Kivenlahteen.
Pikaraitiotievaihtoehto
Jokeri-linja Itäkeskus - Leppävaara - Tapiola muutetaan pikaraitiotieksi ja sitä jatketaan Matinkylän kautta Kivenlahteen. Pikaraitiotietä täydennetään linjalla Matinkylä - Suurpelto – Kera.

Liikennejärjestelmävertailutyössä vertailtiin nykyisestä parannettua bussivaihtoehtoa, metrovaihtoehtoa, metron ja pikaraitiotien yhdistelmävaihtoehtoa sekä pikaraitiotievaihtoehtoa.

Työn sisällöllisesti laajimman osan muodostavat erilaiset vaikutusselvitykset liikenne-ennusteineen. Vaikutusselvitysten perusteella liikennejärjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia on vertailtu
eri tavoitenäkökulmista. Rahamääräisiä vaikutuksia on verrattu
investointikustannuksiin vaihtoehtojen kustannustehokkuuden
selvittämiseksi. Myös vaihtoehtojen vaiheittain toteuttamista,
riskejä sekä rahoitukseen liittyviä näkökulmia on vertailtu.
Liikennejärjestelmävertailun tavoitteena on ollut osoittaa ennalta määritellyistä vaihtoehdoista vaikutuksiltaan ja kustannustehokkuudeltaan edullisin liikennejärjestelmän perusratkaisu
jatkosuunnittelun pohjaksi. Vertailu ei suoranaisesti ota kantaa,
tulisiko jokin järjestelmä rakentaa vai ei. Rakentamispäätös
edellyttää yksityiskohtaisempaa suunnittelua, jonka perusteella mm. rakentamiskustannukset ja vaikutukset voidaan arvioida
yksityiskohtaisemmin ja luotettavammin.

Metrovaihtoehdon vahvuuksia muihin raideliikennevaihtoehtoihin nähden on tehokkuus, täsmällisyys ja se, että investointi
on olemassa olevan järjestelmän ja verkon laajennus. Metroon
liittyvä seutulinjojen poistuminen aiheuttaa hyvin merkittävän
liikennöintikustannussäästön. Metrovaihtoehto osoittautui tutkituista raideliikennevaihtoehdoista kustannustehokkaimmaksi
ratkaisuksi, myös tutkituilla herkkyystarkasteluilla. Eteläisen
Espoon joukkoliikenneratkaisu tulee nähdä osana pääkaupunkiseudun hyvin pitkän aikavälin liikenneratkaisua, johon useimpien näkemyksien mukaan sisältyy raskaan raideliikenteen verkon
laajentaminen. Metroon kohdistuvat epäilyt kohdistuvat mm.
maanalaisissa tiloissa matkustamiseen, asemien turvattomuuteen, metroon liittyvän täydennysrakentamisen vaikutuksiin
sekä syöttöliikenteeseen siirtymiseen.
Pikaraitiotievaihtoehdon vahvuutena on sen myönteinen
imago, matkustamisen miellyttävyys ja asemaverkoston kattavuus. Tutkittu pikaraitiotievaihtoehto oli palvelutasovaikutuksiltaan tarkastelluista raideliikennevaihtoehdoista tasapainoisin. Pikaraition merkittävä vahvuus on myös sen hyvä soveltuvuus pientalovaltaiseen täydennysrakentamiseen. Tutkittuun
pikaraitiotievaihtoehtoon sisältyi Matinkylä-Kera –linja, jonka
matkustajakuormitus jäi verraten vaatimattomaksi. Tutkitun pikaraitiotievaihtoehdon heikkous on raideyhteyden puuttuminen
Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan ja säilyvän bussiliikenteen
määrästä johtuvat muihin raideliikennevaihtoehtoihin nähden
suuret käyttökustannukset. Pikaraitiotien välityskyky ja nopeus
eivät näytä riittävän Etelä-Espoon yli 130 000 asukkaan tekemien matkojen tehokkaaseen välittämiseen Helsingin ydinalueille.
Vaihtoehtoon liittyy bussiliikenteen kehittämistoimia, joiden toteuttaminen riippuu myös Helsingin päätöksistä.
Metron ja pikaraitiotien yhdistelmävaihtoehdossa yhdistyy usealla tavalla metron ja pikaraitiotien vahvuudet. Metron
vahvuuksia ovat sen tehokkuus, täsmällisyys ja kytkeytyminen
olemassa olevaan järjestelmään sekä merkittävät liikennöintikustannussäästöt. Pikaraitiotien vahvuutena on sen myönteinen
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imago, matkustamisen miellyttävyys, asemaverkoston kattavuus sekä soveltuvuus pientalovaltaiseen täydennysrakentamiseen. Tutkitun yhdistelmävaihtoehdon heikkous on palvelutason heikkeneminen useilta Lounais-Espoon alueilta Helsingin
keskustaan suuren vaihtamistarpeen takia. Pikaraitioliikenteen
suuri matkustajakuormitus Tapiolan länsipuolella asettaa reunaehtoja kaluston kapasiteetille tai vuorotiheydelle.
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Vanhan tunneliosuuden vapaan korkeuden varmistaminen vaatii
tarkempia mittauksia.
Tunneliosuus koostuu vanhasta asfalttipäällysteisestä osasta
sekä levennetystä osuudesta, jossa on betonilattia. Betonilattian
(paksuus n. 20 cm) alle on sijoitettu suuria ilmastointikanavia,
joiden päällä on noin 20 cm sorakerros. Rakennetta ei ole voitu
rakentaa alemmaksi koska alapuolella sijaitseva Kampin metroasema on rajoittanut louhintasyvyyttä. Vanhan tunneliosuuden
asfalttipäällysteisen osan vapaata korkeutta voidaan kasvattaa.

Rakennemallien, liikennejärjestelmävertailun ja yleiskaavatyön
suhdetta on kuvattu luvussa Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön Espoon eteläosien yleiskaavaluonnosta
käsittelevässä kohdassa.

2.9 Välin Katajaharju-Helsingin keskusta linjaus- ja toteuttamiskelpoisuustarkastelut
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laati keväällä 2005 tarkastelun, jonka tarkoituksena oli selvittää Matinkylän ja Kampin/
Helsingin rautatieaseman välillä kulkevan pikaraitiotien toteuttamiskelpoisuutta ja linjausta välillä Katajaharju - Helsingin keskusta. Selvityksessä tarkasteltiin sekä pinta- että maanalaisia
vaihtoehtoja.

Kuva 2.4. Linjaus Länsiväylän kautta kulkevasta pikaraitiotiestä
KSV:n Kamppia ja keskustaa koskevissa pikaraitiotietarkasteluissa.

Pintalinjausvaihtoehdot Kampin terminaaliin
Pintaratkaisussa pikaraitiolinja tulisi kulkemaan Espoosta
Lauttasaaren kautta joko Lauttasaarensiltaa tai Lapinlahden siltaa
pitkin Ruoholahteen. Ruoholahdesta reitti kulkisi Porkkalankatua
pitkin Ruoholahdenkadulle ja edelleen Lapinrinteen kautta
Kampin nykyiseen linja-autoterminaaliin (kuvat 2.4 ja 2.5).

Kuva 2.6. Kampin pikaratikkaterminaali KSV:n Kamppia ja keskustaa koskevissa pikaraitiotietarkasteluissa.

Kampin terminaalin soveltuvuus länsisuunnan pikaraitiotieterminaaliksi
Kampin terminaali on suunniteltu linja-autoliikennettä varten.
Terminaali on rakennuttu osittain maanvaraiselle laatalle ja osa
on rakennettu kantavan laatan päälle. Kantavan laatan rakenteiden mitoituksessa on käytetty Tielaitoksen antamaa terminaalikansien mukaista kuormitusta Lk1/Tiel 99 (ilman erikoiskuormaa). Tämä mahdollistaa ainoastaan yhden raitiovaunun
kerrallaan kyseiselle alueelle.
Vapaa korkeus lattiatason ja palkkien välillä vaihtelee terminaalin alueella. Sisätilojen vapaa korkeus antaa mahdollisuuden
raitiovaunuliikenteelle suurimmassa osassa terminaalia ilman
erikoisjärjestelyjä tai muutostöitä. Vapaa korkeus on pienimmillään kantavan laatan alueella sekä vanhalla tunneliosuudella
Kampin tukikohdan liittymän sekä tunnelin suuaukon kohdalla.

Kuva 2.5. Linjaus Lauttasaaren kautta kulkevasta pikaraitiotiestä KSV:n Kamppia ja keskustaa koskevissa pikaraitiotietarkasteluissa.
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Rautatientorin alue
Pintavaihtoehdot
Työssä tarkasteltiin kahta vaihtoehtoista linjausta maan pinnassa:
a) Linjaus kulkisi Ruoholahdesta reittiä Porkkalankatu –
Malminrinne – Urho Kekkosen katu - Simonkatu – Kaivokatu
(kuva 2.7)
b) Linjaus kulkisi reittiä Porkkalankatu – Hietalahdenkatu –
Lönnrotinkatu – Keskuskatu (kuva 2.8)

Maanalaiset linjausvaihtoehdot:
a) linjaus kulkisi Porkkalankadulta alas nykyisen satamaradan sekä suunnitellun keskustatunnelin alapuolella rautatieaseman ratapihan alta Rautatientorin alle (kuva 2.9)
b) linjaus kulkisi Porkkalankadulta alas maan alle Lönnrotinkadun eteläreunan kautta Rautatientorin alapuolelle
(kuva 2.10)

Linjaus Rautatientorille kulkisi maan alla nykyisen metrolinjauksen ylä- tai alapuolella tai lähellä pintaa kulkevalle
Keskustatunnelille varattua tilaa pitkin rautatieaseman ratapihan
alitse. Metron yläpuolista tasausta vaikeuttavat Kampin metroaseman rakenteet ja alapuolisessa vaihtoehdossa suunniteltu
metrolinjauksen tasaus. Keskustatunnelin linjauksen kohdalla
pikaraitiolinjan tasaus joudutaan viemään syvälle maanalaisten
tilojen vuoksi.

Elielin terminaali
Linjaus Elielinaukiolle kulkisi Ruoholahdesta suunnitellun
Keskustatunnelin yläpuolella maan pinnassa tai suunnitellun Keskustatunnelin alapuolella (kuva 2.11). Maanalaiset tilat kyseisellä alueella mahdollistavat linjauksen vain syvällä maan alla. Pintavaihtoehdon linjaus vaatisi tasoristeyksen
Mannerheimintielle sekä Keskustatunnelin toteuttamisen. Lisäksi
terminaalin sijoittaminen Elielinaukiolle maan alle tai päälle aiheuttaisi seuraavaa:
a)
b)
c)

Kuva 2.7. Pintavaihtoehto Kaivokadulle KSV:n Kamppia ja keskustaa koskevissa pikaraitiotietarkasteluissa.

Kuva 2.8. Pintavaihtoehto Keskuskadulle KSV:n Kamppia ja keskustaa koskevissa pikaraitiotietarkasteluissa.

Kuva 2.9. Tunnelivaihtoehto b Rautatientorin alle KSV:n Kamppia
ja keskustaa koskevissa pikaraitiotietarkasteluissa.

Kuva 2.10. Tunnelivaihtoehto b Rautatientorin alle KSV:n
Kamppia ja keskustaa koskevissa pikaraitiotietarkasteluissa.

Elielinaukion nykyinen linja-autoterminaali vaatisi uuden
sijoituspaikan
Elielinaukion maanalainen pysäköintilaitos täytyisi korvata
uudella pysäköintilaitoksella
Maanpäällinen terminaali aiheuttaisi muutoksia kaupunkikuvaan

Kuva 2.11. Linjausvaihtoehto Elielinaukiolle KSV:n Kamppia ja
keskustaa koskevissa pikaraitiotietarkasteluissa
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Linjausten ongelmia
Uusi maanalainen linjaus Ruoholahdesta Helsingin keskustaan
on hyvin hankala toteuttaa. Alueella on lukuisia olemassa olevia
maanalaisia tiloja, suunniteltuja maanalaisia tiloja, maanalaisia
tilavarauksia sekä ei-julkisia maanalaisia tiloja. Linjaus sijoittuu
näiden takia hyvin syvälle maan alle tai vaihtoehtoisesti linjauksesta muodostuu pitkä.
Ruoholahdesta Rautatieasemalle ja edelleen Sörnäisten rantatielle suunniteltua Keskustatunnelia pitkin voitaisiin pikaraitiotie linjata luontevasti. Keskustatunneli on kuitenkin suunniteltu ydinkeskustan länsi – itäsuunnassa alittavaksi maanalaiseksi kaduksi,
joka kokoaa liikennettä maanpäällisestä katuverkosta ja johtaa
sen pysäköintilaitoksiin ja huoltotiloihin. Keskustatunnelin suunnitelmissa ei ole varauduttu pikaraitiotiehen. Ajoneuvoliikenteen
ja pikaraitiotieliikenteen yhteen sovittaminen ei myöskään ole
mahdollista ilman, että liikenteelle aiheutuisi haittaa.

metroaseman uudelleenrakentamista. Lisäksi Lauttasaaren matkat olisivat vaihdollisia.
Pikaraitiotie Matinkylästä Rautatientorille (maan pinnalla, tunnelissa, Elielin aukiolle). Katuverkon välityskyky ei riitä pintavaihtoehdoille. Maanalaiset tilat ja tilavaraukset estävät tunnelivaihtoehtojen taloudellisen toteuttamisen.
Metro Tapiolasta Ruoholahteen, erillinen pikaraitiotie Matinkylän
ja Tapiolan välillä Raide-Jokerin jatkeena. Espoon liikennejärjestelmäselvityksen perusteella toiminnallisesti Matinkylään päättyvää metroa huonompi vaihtoehto.

Uuden maanalaisen väylän tekeminen välillä Ruoholahti–Rautatientori osoittautuu erittäin hankalaksi toteuttaa. Pikaraitiolinjan
pintavaihtoehto lisää liikennettä ennestään ruuhkaiseen keskustaan, mikä korostuu ruuhka-aikana. Kampin linja-autoterminaaliin suunniteltu yhteys vaatii teknisiä muutoksia ja muuttaa linja-autoterminaalin luonnetta.

2.10 YVA:n vaihtoehtoasetelman hahmottaminen ja vaihtoehtojen karsintaperusteet

Liikennejärjestelmävaihtoehto

Arviointiin
valittu vaihtoehto

Nykyinen bussijärjestelmä. Tämä on ns. ”tehdään vain välttämätön nykyisen järjestelmän parantamiseksi”–vaihtoehto.

Ve 0

Kehitetty bussijärjestelmä. Tämä on ns. ”tehdään kaikki mahdollinen nykyisen järjestelmän parantamiseksi”
–vaihtoehto.

Ve 0+

Metro Matinkylästä Ruoholahteen

Ve Mt ja Ve Mp

Metro Matinkylästä Ruoholahteen ja erillinen Raide-Jokerin jatke Tapiolasta Olarin kautta Matinkylään

-

Metro Matinkylästä Ruoholahteen ja Raide-Jokeri sen kanssa
integroituna Matinkylän ja Tapiolan välillä. Edellyttäisi kallista
raiteiden eritasoliittymää Tapiolassa, pitkiä yhdistelmäpysäkkejä
(200 m) Tapiolan länsipuolella sekä Raide-Jokeriin metron kanssa yhteensopivaa ohjausjärjestelmää.

Metro Matinkylästä Ruoholahteen ja Raide-Jokeri sen kanssa integroituna Matinkylän ja Tapiolan välillä

-

Visioverkko, jossa koko raideverkolla pitkällä aikavälillä on sama kalusto

-

Integroitu vaihtoehto Matinkylästä Hakaniemeen, jossa pikaraitiotie käyttää metron asemia ja rataa
Ruoholahden ja Hakaniemen / Sörnäisten välillä (metro nykyisenä)

Ve K

Visioverkko, jossa koko raideverkolla pitkällä aikavälillä on sama
kalusto. Vaihtoehto edustaa tulevaisuuden tavoitetilaa, joka otetaan huomioon, mutta ei ole tarkastelun aikavälillä realistinen.

Erillinen maanpinnalla kulkeva pikaraitiotie Matinkylästä Kamppiin (metro nykyisenä)

Liikenteelliset selvitykset (luku 6)

Erillinen maanpinnalla kulkeva pikaraitiotie Matinkylästä Ruoholahteen (metro nykyisenä)

-

Erillinen maanpinnalla kulkeva pikaraitiotie Matinkylästä Kamppiin (metro nykyisenä). Toiminnallisesti huonompia kuin tarkasteluun valitut pikaraitiotievaihtoehdot.

Pikaraitiotie Matinkylästä Rautatientorille (maan pinnalla, tunnelissa, Elielin aukiolle)

-

Metro Tapiolasta Ruoholahteen, erillinen pikaraitiotie Matinkylän ja Tapiolan välillä Raide-Jokerin jatkeena

-

Erillinen maanpinnalla kulkeva pikaraitiotie Matinkylästä Ruoholahteen (metro nykyisenä). Vaihtoehto edellyttäisi Ruoholahden

Pikaraitiotie Matinkylän ja Lauttasaaren välillä. Metron jatkaminen Lauttasaareen.

Ve Pr, Ve Pk ja Ve Pt

YVA-prosessissa pohdittiin seuraavia vaihtoehtoja, jotka on
esitetty myös viereisessä taulukossa.
Metro Matinkylästä Ruoholahteen ja erillinen Raide-Jokerin jatke Tapiolasta Olarin kautta Matinkylään. Vaihtoehto synnyttäisi
huomattavasti kysyntää suuremman joukkoliikennetarjonnan ja
on siten investointina epätaloudellinen.
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3 Ympäristövaikutusten arviointimenettely ja osallistuminen
3.1 Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn
tarkoitus ja pääsisältö

3.3 YVA-menettelyn ohjaus ja viranomaisyhteistyö

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarkoituksena on edistää ympäristövaikutusten arvioinnin huomioon ottamista suunnittelussa ja päätöksenteossa sekä samalla lisätä kansalaisten tiedonsaanti- ja osallistumismahdollisuuksia. Arviointimenettelyyn
kuuluu arvioinnin ja osallistumisen suunnittelu –arviointiohjelman laadinta- sekä arviointien tekeminen, suunnitellun vuorovaikutuksen toteuttaminen ja arviointiselostuksen laadinta.

lisuuden selostusta koskevien mielipiteiden esittämiselle. Tämä
palautteen antovaihe kestää kaksi kuukautta.

Arvioinnin tekee hankkeesta vastaava eli tässä hankkeessa
Espoon ja Helsingin kaupungit yhdessä ja arvioinnin ”laadun
varmistajana” on yhteysviranomaisena toimiva Uudenmaan ympäristökeskus.

Ympäristövaikutusten arviointi toimii yhtenä pohjana myöhemmälle päätöksenteolle. Viranomaisen on hanketta koskevassa
lupapäätöksessä tai siihen rinnastettavassa muussa päätöksessä tuotava ilmi, miten arviointiselostus ja siitä Uudenmaan ympäristökeskuksen antama lausunto on otettu huomioon.

Viimeistään kahden kuukauden kuluessa palautevaiheen päättymisen jälkeen Uudenmaan ympäristökeskus vetää annetut lausunnot ja mielipiteet yhteen sekä antaa lausuntonsa arviointiselostuksesta ja sen riittävyydestä.

Arviointiin kuuluu olennaisena osana vaihtoehtojen vertailu,
jotta päätöksentekijöille ja alueen asukkaille muodostuu riittävän selkeä kuva vaihtoehtojen ominaisuuksista ja niiden välisistä eroista. Vaihtoehtojen vaikutukset on pyritty arvioinnissa
kuvaamaan mahdollisimman arvovapaasti. Lisäksi vaikutusten
arviointiin liittyy vaikutusten kohdentumisen selvittäminen sekä
vaikutusten merkittävyyden tarkastelu.
Vaikutusten arvioinnissa pyritään tunnistamaan rakentamisen
aikaiset, väliaikaiset vaikutukset ja hankkeen aiheuttamat pysyvät myönteiset ja kielteiset vaikutukset. Osaa kielteisistä vaikutuksista pystytään lieventämään suunnittelussa.

3.2 Arviointimenettelyn vaiheet
Ympäristöministeriö päätti 16.6.2003, että hankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arvioinitimenettelyä.
YVA-menettely jakautuu karkeasti ottaen arviointiohjelma- ja
arviointiselostusvaiheeseen (kuva 3.1).
Menettelyn alussa laadittiin ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Arviointiohjelma oli nähtävillä 60 päivää 16.8.2004
– 14.10.2004. Tällöin siitä oli mahdollisuus ilmaista mielipiteensä yhteysviranomaisena toimivalle Uudenmaan ympäristökeskukselle. Viranomaistahoilta pyydettiin arviointiohjelmasta lausunnot. Kappaleessa ”yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta” on esitetty lausunnon keskeinen sisältö ja kuinka se
otettiin ympäristövaikutusten arvioinnissa huomioon. Lausunto
on kokonaisuudessaan liitteenä 1.
Vaikutusten arvioinnin tulokset esitetään käsillä olevassa ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa. Arviointiselostuksen
valmistuttua Uudenmaan ympäristökeskus kuuluttaa siitä hankkeen vaikutusalueella, pyytää siitä lausunnot ja varaa mahdol-

Kuva 3.1. YVA-menettelyn aikataulu

Hankkeesta vastaava ja yhteysviranomainen
YVA-menettelyssä hankkeesta vastaavina ovat Espoon ja Helsingin kaupungit yhdessä. Yhteysviranomaisena toimii Uudenmaan
ympäristökeskus.
Projektin organisointi
Kaupungit ovat asettaneet kolme edustajaansa johtoryhmään,
jossa ovat edustettuna myös liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) ja pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta (YTV).
Johtoryhmä vastaa hankkeen kokonaissuunnittelusta (katso esipuhe).
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YVA-menettelyä seurasi ja ohjasi projektiryhmä, jossa olivat
edustettuina mm. Helsingin ja Espoon kaupungit, Uudenmaan
ympäristökeskus ja konsultin edustajat (katso esipuhe).
Teemaryhmät
Hankkeeseen liittyviä erityiskysymyksiä selvitti ja arvioi kaupunkien toimeksiannosta konsultti (katso esipuhe) yhteistyössä
kuhunkin aihepiiriin liittyvän teemaryhmän kanssa.

3.4 Aikataulu
Viereisellä sivulla on esitetty ympäristövaikutusten arviointimenettelyn alustava kokonaisaikataulu.

3.5 Vuorovaikutus ja osallistuminen
3.5.1 Yhteysviranomaisen järjestämä kuuleminen arviointiohjelmasta
Arviointiohjelma on kuulutettiin 16.8. – 14.10.2004 välisenä aikana Espoon, Kauniaisten, Kirkkonummen, Helsingin, Sipoon ja
Vantaan kuntien virallisilla ilmoitustauluilla.
Arviointiohjelman vireilläolosta lmoitettiin seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Uutispäivä Demari,
Kansan Uutiset, Alueuutiset ja Länsiväylä sekä mm. Lauttasaarilehti ja Ruoholahden Sanomat.
Arviointiohjelma oli nähtävillä seuraavissa paikoissa:
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoa, Kirjakaapeli (Lasipalatsi), Kontulan kirjasto,
Lauttasaaren kirjasto, Ruoholahden lastenkirjasto (Ruoholahden
ala-aste) ja Vuosaaren kulttuurikeskus Vuotalo.
Espoon Kaupungintalo, Espoon Kaupunkisuunnittelukeskus,
Espoonlahden yhteispalvelupiste (kauppakeskus Lippulaiva),
Espoon Kulttuurikeskus (Tapiola) Kalajärven yhteispalvelupiste,
Matinkylän kirjasto (kauppakeskus Iso Omena), Leppävaaran
kirjasto (kauppakeskus Sello).
Kauniaisten kaupungintalo ja kaupunginkirjasto, Kirkkonummen
pääkirjasto ja yhteispalvelupiste, Sipoon Infostart ja pääkirjasto
sekä Vantaan Tikkurilan kirjasto ja Kuntatekniikan keskus.

3.5.2 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta
ja sen huomioon ottaminen
Arviointiohjelma oli nähtävillä 60 päivän ajan 16.8–14.10.2004.
Nähtävilläoloaikana arviointiohjelmasta esitettiin mielipiteitä ja
lausuntoja yhteysviranomaiselle, Uudenmaan ympäristökeskukselle. Yhteysviranomainen antoi oman lausuntonsa arviointiohjelmasta 10.11.2004.
Lausunnon mukaan liikennejärjestelmävaikutuksia tulee selvittää
seudun merkittävissä liikennekäytävissä ja vaikutusaluetta tulee laajentaa pääkaupunkiseudun itä- ja länsipuolelle. Erityisesti
muutokset maankäytössä ja liikenneväylissä Länsiväylän liikennekäytävässä Kirkkonummen suunnassa on syytä ottaa tarkasteluissa huomioon.
Arvioinnissa on lausunnon mukaan olennaista ottaa huomioon
Kirkkonummen itäosien maankäyttövolyymit. Tarkoituksena ei
kuitenkaan ole tehdä tarkempia mallitarkasteluita, vaan tehdä
tarvittaessa herkkyystarkastelu parilla eri ”maankäytön määrällä”. Joukkoliikenteen osalta ei ole tarvetta ylittää YTV:n mallien
aluerajoja, sillä tarkastelu Kirkkonummen maankäytön merkityksestä tarkasteltaville raidevaihtoehdoille voidaan tehdä
asiantuntija-arviona.
Yhteysviranomaisille annetuissa lausunnoissa ja muistutuksissa
nostettiin esiin useita vaihtoehtoja, joita ei arviointiohjelmassa
esitetty tarkasteltavaksi. Aikaisemmin tutkittujen vaihtoehtojen karsinta olikin arviointiohjelmassa esitetty varsin ylimalkaisesti. Vaihtoehtojen rajauksen tulee olla selkeästi perusteltua.
Arviointiselostuksessa tulisi lisäksi perustella selkeästi aikaisemmin tutkittujen ja työn aikana esiin nousseiden vaihtoehtojen
karsinnan syyt ja perusteet. Viitattaessa perusteluissa aiempiin
selvityksiin, tulisi selvitykset liittää arviointiselostuksen aineistoon.
Pikaraitiotiejärjestelmään liittyy lukuisia mahdollisuuksia erilaisiin vaihtoehtoyhdistelmiin, joiden ympäristövaikutusten erot
ovat vähäisiä. Näin ollen kaikkien selvittäminen erikseen ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta ei ole tarpeen. Uudenmaan
ympäristökeskus ehdotti, että pikaraitiotiejärjestelmistä lopulliseen arviointiin valittaisiin toiminnallisesti paras toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Toisena hankkeesta vastaavana toimiva
Espoon kaupunki on lausunnossaan esittänyt uutena vaihtoehtona tutkittavaksi joko Kamppiin tai Helsingin rautatieasemalle
päättyvää pikaraitiotievaihtoehtoa. Tätä vaihtoehtoa olisi syytä
selvittää sellaisella tarkkuudella, että sen toteuttamiskelpoisuus
voidaan arvioida.
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Vastauksena yhteysviranomaisen lausuntoon, päätettiin tutkia
myös Kamppiin tai Helsingin rautatieasemalle päättyvän pikaraitiotien teknistaloudellista toteuttamiskelpoisuutta.
Arviointiohjelmassa ei esitetty, millaisia bussiliikenteen infrastruktuuriin liittyviä järjestelyjä raideliikennevaihtoehdot sisältävät. Vaihtoehtojen vertailuasetelmaa tulisikin näiltä osin selkiyttää. Lisäksi liityntäpysäköinnin mahdollisuudet, tarpeet ja vaikutukset eri vaihtoehdoissa tulee ottaa arvioinnissa huomioon.
Arvioinnissa otettiin se huomioon, että liityntäpysäköinnin osalta on ilmeisesti saatavissa tietoja muista selvityksistä. Eri vaihtoehtojen välillä voi olla eroja, jotka on pyrittiin arvioinnissa ottamaan huomioon.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset eivät
arviointiohjelmassa saaneet sitä painoarvoa, joka niillä tällä alueella on.
Arviointityössä rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät seikat mm. valtakunnallisesti merkittävien kulttuurihistoriallisten
ympäristöjen, Tapiolan kansallismaisemaan liittyvien arvojen
sekä välillisten vaikutusten osalta otettiin tarkoituksenmukaisella tarkkuudella huomioon. Konsultti käytti työhön nimetyn maisema-arkkitehdin ammattitaidon ohella keskeisten organisaatioiden asiantuntijoiden ammattitaitoa. Maisemaa, kaupunkikuvaa, yhdyskuntarakennetta, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita
rakennuksia sekä muinaisjäännöksiä koskeva vaikutusarviointi
esitettiin integroituna kokonaisuutena.
3.5.3 Yhteysviranomaisen järjestämä kuuleminen arviointiselostuksesta
Arviointiselostus asetetaan nähtäville kahden kuukauden ajaksi,
jolloin siitä on mahdollisuus antaa lausunto tai esittää mielipiteensä yhteysviranomaiselle (Uudenmaan ympäristökeskukselle). Yhteysviranomainen antaa oman lausuntonsa arviointiselostuksesta kahden kuukauden kuluttua nähtävilläoloajan päättymisen jälkeen. Nähtävilläoloaika alkaa tammi-helmikuussa
2006.
Arviointimenettely päättyy, kun yhteysviranomainen toimittaa
lausuntonsa sekä muut lausunnot ja mielipiteet hankkeesta vastaavalle (Espoon ja Helsingin kaupungeille).
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3.6 Esittelytilaisuudet
Syyskuussa 2004 arviointiohjelmaa ja hanketta esiteltiin
yleisölle neljässä asukastilaisuudessa seuraavissa paikoissa:
Tapiolan kulttuurikeskus, Kuitinmäen koulu, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditorio ja Lauttasaaren yhteiskoulu.
Arviointiselostuksen liikenteellisiä vaikutuksia ja arvioinnin kulkua esiteltiin yleisötilaisuuksissa touko-kesäkuun vaihteessa 2005. Yleisötilaisuudet järjestettiin seuraavissa tiloissa:
Kuitinmäen koulu, Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston auditorio, Pohjois-Tapiolan koulu ja Lauttasaaren yhteiskoulu.
Ympäristövaikutusten arviointiselostusta ja tarkennettuja
liikenneselvityksiä esitellään tammi-helmikuussa 2006 näillä näkymin samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmaakin.

3.7 Internet-sivut
Hankkeesta ja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä on
tietoa internetissä osoitteessa www.raideyva.ﬁ. Sieltä löytyvät useat aiemmissa vaiheissa laaditut selvitykset sekä muuta
hankkeeseen liittyvää tietoa. Sivuilta saa arviointiohjelman ja
arviointiselostuksen pdf-tiedostoina.

3.8 Lehdistötiedotteet ja kuulutukset
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn vaiheista on tiedotettu lehdistössä (Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet ja
Länsiväylä).
Arviointimenettelyyn liittyvät kuulutukset on julkaistu seuraavissa lehdissä: Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbladet, Länsiväylä,
Uutispäivä Demari, Kansan Uutiset, Alueuutiset, Lauttasaari lehti, Ruoholahden Sanomat, Helsingin Uutiset.
Yhteysviranomaisen arviointiselostuksesta antaman lausunnon
sisällöstä tiedotetaan samoissa tiedotusvälineissä kuin missä
kuulutukset on julkaistu.

3.9 Ryhmähaastattelut
Asiantuntijatyöskentelyn, ja teemaryhmätyöskentelyn projektiryhmän antamien evästysten lisäksi on hankkeen vaikutuksia
tutkittu tekemällä ryhmähaastatteluja. Ryhmähaastatteluja käsitellään luvussa 9.
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VAIHTOEHDOT

4 Vaihtoehtojen kuvaus
4.1 Liikennejärjestelmän yleispiirteet

Metrossa on otettu käyttöön automatisointi, jolloin liikennöinti
on mahdollista ilman kuljettajaa.

Oletushankkeet
Liikennejärjestelmän pohjana käytetään Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman PLJ 2002 mukaista sovellettua
tilanvarausverkkoa vuodelle 2030. Seuraavat liikennehankkeet
on oletettu toteutetuiksi kaikissa vaihtoehdoissa:
Raide-Jokerilinja kulkee Itäkeskuksen terminaalista Viikin sekä
Oulunkylän, Huopalahden ja Leppävaaran asemien kautta edelleen Pohjantietä Tapiolaan. Raidevaihtoehdoissa Raide-Jokerilla
on päätepysäkki Sampokujalla. Bussivaihtoehdoissa 0 ja 0+
Raide-Jokeri jatkaa Tapiolasta Etelätuulentietä Westendin asemalle. Jokeri-pikaraitiotien vuoroväli ruuhkaliikenteessä on 5
minuuttia ja päiväliikenteessä 10 minuuttia.
•
•
•
•
•
•
•
•

Marja-rata (Vantaankoski-lentoasema-päärata)
kaupunkirata Espoon keskukseen
Kalasataman metroasema
Roihupellon metroasema
Kehä I parannettuna
Keskustatunneli
Pasilanväylä
Kehä II jatkettuna Hämeenlinnanväylälle

Raidevaihtoehtojen terminaalit ja pysäkit
Terminaalit, niiden yhteyteen toteutettava liityntäpysäköinti ja
pysäkit on tarkasteltu raideyhteyksien alustavissa yleissuunnitelmissa. Suurimmat liityntäterminaalit ovat Tapiola ja Matinkylä.
Matinkylässä on noin 350 ja Tapiolassa noin 300 autopaikkaa.
Muilla asemilla ja pysäkeillä toteutetaan liityntäpysäköinti mahdollisuuksien mukaan.
Liityntäbussien terminaaleissa Matinkylässä ja Tapiolassa on 6
lähtölaituria ja 3 tulolaituria.

Kustannukset
Vaihtoehtojen rakennuskustannukset on esitetty ilman arvonlisäveroa. Vaihtoehtojen liikennöintikustannukset on esitetty luvussa 6.11.

Espoossa on toteutettu seuraavat katuhankkeet:
•
Espoonväylä
•
Suomenlahdentie
•
Saunalahti-Nöykkiö -yhteys
•
Puolarintie-Ylismäentie -yhteys
•
Turveradantie-Friisinmäentie-Säterinpuistontie
sekä eritasoliittymä Turunväylälle
•
Perkkaan suuntaisliittymä Turunväylälle
•
Vermontie
•
Lintulaaksontie
Pääosa Helsingin yleiskaavan 2002 ja Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen 27.4.2004 mukaisesta maankäytöstä on oletettu toteutuneeksi vuoden 2030 tilanteessa.

Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät
Bussikaistoja on rakennettu Kuitinmäentiellä Friisiläntien ja Finnoontien välille länsisuuntaan, Friisinkalliontien ja Kehä II:n välille molempiin suuntiin. Liittymäohitukset on rakennettu Friisinkalliontien,
Piispanportin ja Olarinkadun liittymiin; Pohjantielle ja Kalevalantiellä
Kauppamiehentieltä Koivu-Mankkaan tielle.
Liikennevaloetuisuuksia on toteutettu yo. väylillä sekä Karhusaarentiellä ja Kuusisaarentiellä Otaniementieltä Lehtisaarentielle.

Kuva 4.1. Pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän (PLJ 2002)
tilanvarausverkko.
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4.2 YVA-menettelyssä arvioitavat vaihtoehdot
4.2.1 Nykyinen bussijärjestelmä (0)
Bussilinjastot Länsiväylän sektorissa
0-vaihtoehdon joukkoliikennelinjasto pohjautuu nykyisen kaltaiseen bussiliikennejärjestelmään. Linjastoa kehitetään vuorovälien ja mahdollisten uusien linjojen osalta siten, että ennustettuun maankäytön tehostumiseen voidaan vastata nykyinen
palvelutaso säilyttäen. Bussien linjastoista kerrotaan enemmän
kohdassa 4.3 Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa.
Kampin terminaali on suunniteltu nykytilanteen bussimäärille,
joten on mahdollista, että tulevaisuudessa kaikki bussit eivät
sinne mahdu. Osa linjoista päättyy Elielin aukiolle, mutta osa
lähtölaitureista tulee mahdollisesti sijaitsemaan katuverkolla.

Metron liikennöinti
Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min välein
Itäkeskuksen ja Ruoholahden välillä on 2,5 min liikenne
ruuhka-aikaan ja päivällä
Metrojunissa on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1
yksikkö (2 vaunua) päivällä
M junaryhmät: Ruoholahti - Vuosaari ja Ruoholahti Mellunmäki

Kustannukset
0-vaihtoehdon toimenpiteet oletetaan toteutetuiksi kaikissa
vaihtoehdoissa, mutta niiden rakennuskustannuksia ei ole esitetty eri vaihtoehtojen rakennuskustannusarvioissa. 0-vaihtoehdon
kustannukset ovat noin 16 milj. euroa (alv. 0 %). (Länsimetron
tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvityksen 2002 mukaiset kustannukset on indeksikorotettu samalle tasolle kuin yleissuunnitelmien kustannusarviot).

Kalusto
Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät
0-vaihtoehdon joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät ovat
oletuksena kaikissa vaihtoehdoissa, ja ne on kerrottu sivulla 15.

Bussikaluston oletetaan olevan nykyisen tyyppistä ja koko on
nykyisen kaltainen n. 50 henkeä. Bussikaluston oletetaan olevan kaikissa vaihtoehdoissa samanlainen.
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4.2.2 Kehitetty bussijärjestelmä (0+)
Bussilinjastot Länsiväylän sektorissa
0+-vaihtoehdon joukkoliikennelinjasto pohjautuu nykyisen kaltaiseen bussiliikennejärjestelmään. Linjastoa kehitetään vuorovälien ja mahdollisten uusien linjojen osalta siten, että ennustettuun maankäytön tehostumiseen voidaan vastata nykyinen
palvelutaso säilyttäen.
Joukkoliikennelinjasto on samanlainen kuin vaihtoehdossa 0,
mutta se on Länsiväylän sektorissa nopeampi johtuen bussikaistainvestoinneista.
Kampin terminaali on suunniteltu nykytilanteen bussimäärille,
joten on mahdollista, että tulevaisuudessa kaikki bussit eivät
sinne mahdu. Osa linjoista päättyy Elielin aukiolle, mutta osa
lähtölaitureista tulee mahdollisesti sijaitsemaan katuverkolla.
Bussien linjastoista kerrotaan enemmän kohdassa 4.3 Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa.

Metron liikennöinti
Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min välein
Itäkeskuksen ja Ruoholahden välillä on 2,5 min liikenne ruuhka-aikaan ja päivällä
Metrojunissa on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1
yksikkö (2 vaunua) päivällä
M junaryhmät: Ruoholahti - Vuosaari ja Ruoholahti Mellunmäki

Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät
Kaikki seuraavat toimenpiteet toteutetaan 0-vaihtoehdon etuuksien ja bussikaistojen lisäksi:

Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia on Finnoontiellä, Merituulentiellä, Tapiolan kaikissa liikennevaloissa sekä Koivu-Mankkaan
tiellä.
Bussikaista on Karhusaarentiellä ja Kuusisaarentiellä Otaniementieltä Lehtisaarentielle.
Kuitinmäentielle Uuskartanontien liittymään rakennetaan erillinen bussikatu, joka alittaa Uuskartanontien. Merituulentielle
Suvikummuntien ja Hakamäentien liittymiin rakennetaan saarekkeella erotetut liittymäohitukset ja Merituulentielle Haukilahdenkadun liittymään rakennetaan erillinen Haukilahdenkadun
alittava bussikatu itäsuuntaan.

18

Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely, arviointiselostus
VAIHTOEHDOT

4.2.3 Metrojärjestelmä, rata tunnelissa (Mt), Matinkylä Tapiola - Ruoholahti
Länsiväylän ja Porkkalankadun liittymään rakennetaan Porkkalankadun alittava joukkoliikennetunneli, joka liitetään
Länsiväylään ja Porkkalankatuun rampeilla. Porkkalankadun
keskimmäiset kaistat muutetaan bussikaistoiksi, jotka liitetään
kadun länsipäässä Länsiväylälle johtavaan bussitunneliin ja itäpäässä Lapinrinteen joukkoliikennekadulle.

Joukkoliikenne Länsiväylän sektorissa

Kustannukset

Metroraiteiden jatkamista Kivenlahteen tutkittiin liikenneselvityksissä alavaihtoehtona, mutta varsinaisesti jatko ei kuulu tarkasteltaviin vaihtoehtoihin.

0+-vaihtoehdon kustannukset ovat noin 54 milj. euroa (alv. 0 %).
Porkkalankadun joukkoliikennetunnelin kustannusten osuus on
n. 41 M€ ja Espoon investointien noin 13 M€. (Länsimetron tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvityksen 2002 mukaiset kustannukset on indeksikorotettu samalle tasolle kuin yleissuunnitelmien kustannusarviot).
Kalusto
Bussikaluston oletetaan olevan nykyisen tyyppistä ja koko on
nykyisen kaltainen n. 50 henkeä. Bussikaluston oletetaan olevan kaikissa vaihtoehdoissa samanlainen.

Metrovaihtoehdon joukkoliikennejärjestelmä perustuu metron
jatkamiseen Ruoholahdesta Matinkylään ja bussiliityntälinjoihin
Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin. Bussien linjastoista kerrotaan enemmän kohdassa 4.3 Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa.

Metron liikennöinti
Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min välein
Itäkeskuksen ja Tapiolan välillä on 2,5 min liikenne ruuhkaaikaan ja päivällä
Matinkylän ja Tapiolan välillä on ruuhka-aikaan ja päivällä 5
min liikenne
Metrojunissa on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1
yksikkö (2 vaunua) päivällä
M junaryhmät: Matinkylä - Vuosaari ja Tapiola - Mellunmäki

Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät
Joukkoliikenteen sujuvoittamistoimenpiteet ovat 0-vaihtoehdon
mukaiset.

Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely, arviointiselostus
VAIHTOEHDOT

Metron (Mt) linjaus
Metrorata rakennetaan ja otetaan käyttöön Matinkylän ja
Ruoholahden välillä yhdellä kertaa. Rakentaminen kestää vähintään viisi vuotta. Rata on pääosin syvällä kalliossa.
Matinkylän metroasema sijaitsee bussiterminaalin alla. Matinkylästä ratalinjaus suuntautuu itään alittaen Länsiväylän Matinkylän eritasoliittymän eli Matinsolmun itäpuolella.
Länsiväylän alituksen jälkeen rata suuntautuu Haukilahdenkadun
alitse Niittymaan asemalle, joka sijaitsee Merituulentien ja
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Koivu-Mankkaan tien liittymän kaakkoispuolella noin 20 metrin
syvyydessä. Aseman lippuhalli sijaitsee Niittymäenpolun itäpuolella. Aiemmin metrosuunnittelun yhteydessä on tehty tekninen
tilavaraus myös Niittykummun asemalle.

Tapiolasta rata kaartuu pohjoiseen ja alittaa Kehä I:n Mäntyviidan
kohdalla, jonka jälkeen rata kaartuu itään Otaniemen asemalle. Otaniemen asema sijaitsee siten, että lippuhalli on
Vuorimiehentien ja Otaniementien liittymän tuntumassa.

Niittymaan asemalta tunnelirata jatkuu Tapiolan asemalle, joka
sijoittuu Länsituulentien alle. Itäinen lippuhalli on Tapionaukiolle
sijoitetun bussiterminaalin keskellä ja läntinen lippuhalli
Länsituulenkujan ja Tapiontorille johtavan kujan risteyksen alla
noin tasolla + 8.00.

Otaniemen asemalta ratatunneli suuntautuu etelään ja alittaa
Karhusaarentien Otaniementien ja Hagalundintien välissä ja jatkaa Karhusaarentien itäreunan alla. Keilaniemen kalliotunneliasemalla on yksi lippuhalli, joka sijoittuu Fortumin pääkonttorin
kohdalle.

Kaikissa raidevaihtoehtojen linjauskuvissa maan
alaiset osuudet on esitetty keltaisella katkoviivalla
ja pinnalla tai silloilla kulkevat osuudet oranssilla
viivalla. Tunneliosuudet ovat rinnakkaisia
kaksoistunneleita. Pikaraitiotievaihtoehdoissa
Lauttasaaren ja Ruoholahden välinen metrorata
on merkitty sinisellä katkoviivalla. Eräissä
kuvissa on esitetty myös työtunnelien alustavat
paikat sekä kääntöraiteet.
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Keilaniemestä ratatunneli jatkuu Karhusaarentien itäpuolella
kaartuen Länsiväylän ja Karhusaaren alituksen jälkeen välittömästi Länsiväylän eteläpuolelle. Metrolinjaukset eivät kulje pikaraitiotien tavoin Länsiväylän pohjoispuolta, koska kääntösäde
olisi metrolle liian pieni.
Koivusaaressa on varauduttu asemaan. Koivusaaresta rata jatkuu Lauttasaaren keskustaan. Lauttasaaressa asema sijoittuu
siten, että toinen maanpäällinen lippuhalli sijoittuu Lauttasaaren
ostoskeskuksen länsinurkkaan nykyisen huoltoaseman kohdalle
ja toinen Gyldenintien eteläpäähän.
Lauttasaaresta ratalinjaus jatkuu kalliotunnelissa nykyiselle
Ruoholahden metroasemalle.
Kustannukset

Koko rata on rinnakkaisessa kaksoistunnelissa.

Asemat / Terminaalit
Matinkylä, Niittymaa, Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi, (Koivusaari),
Lauttasaari
Kalusto
Kalustona voidaan käyttää nykyisin käytössä olevaa, sekä myöhemmin hankittavaa metrokalustoa. Metron automatisointi vaikuttaa lähinnä asemien kulkujärjestelyihin. Yhteen vaunupariin
mahtuu noin 400 matkustajaa. Metron vaunupareja tarvitaan 20
kpl lisää verrattuna 0-vaihtoehtoon.

Metron liikennöinti
Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min välein
Itäkeskuksen ja Tapiolan välillä on 2,5 min liikenne ruuhkaaikaan ja päivällä
Matinkylän ja Tapiolan välillä on ruuhka-aikaan ja päivällä 5
min liikenne
Metrojunissa on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1
yksikkö (2 vaunua) päivällä
M junaryhmät: Matinkylä - Vuosaari ja Tapiola - Mellunmäki

Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät
Joukkoliikenteen sujuvoittamistoimenpiteet ovat 0-vaihtoehdon
mukaiset.

Arvio
rakentamiskustannuksista

Radan pituus

Matinkylä – Tapiola

145 M€

4,5 km

Tapiola – Ruoholahti

307 M€

8,9 km

Yhteensä

452 M€

13,4 km

4.2.4 Metrojärjestelmä, rata osittain pinnassa (Mp)
Joukkoliikenne Länsiväylän sektorissa
Metrovaihtoehdon joukkoliikennejärjestelmä perustuu metron jatkoon Matinkylään ja bussiliityntälinjoihin Matinkylän ja
Tapiolan terminaaleihin. Bussien linjastoista kerrotaan enemmän kohdassa 4.3 Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa.

Asemien ja pysäkkien osuus kustannuksista on 162 M€, terminaalien ja pysäköintilaitosten 27 M€ (Matinkylä 39 M€, Niittymaa
18 M€, Tapiola 32 M€, Otaniemi 26 M€, Keilaniemi 27 M€,
Koivusaari 22 M€, Lauttasaari 25 M€).

Metroraiteiden jatkamista Kivenlahteen tutkittiin liikenneselvityksissä alavaihtoehtona, mutta varsinaisesti jatko ei kuulu tarkasteltaviin vaihtoehtoihin.

Kuva 4.2. Lipunmyyntihallit Lauttasaaressa vaihtoehdossa Mt

Kuva 4.3. Maanpäälliset rakenteet Tapiolassa vaihtoehdossa Mt
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Metron (Mp) linjaus
Matinkylässä metroasema sijaitsee betonitunnelissa liityntäliikenne-terminaalin alla. Aseman betonitunneliosuuden jälkeen rata nousee ylös ja ylittää Nelikkotien, Matinkartanontien,
Matinpurontien ja Gräsanojan sillalla. Rata alittaa Länsiväylän
ja Haukilahdenkadun betonitunnelissa, jonka jälkeen rata nousee sillalle. Niittymaan asema sijaitsee sillalla Niittymaantien
länsipuolella Merituulentien vieressä. Läntinen sisäänkäynti on Niittytaipaleen ja Merituulentien välissä ja itäinen
Niittymaantiellä.
Rata painuu tunneliin Koivu-Mankkaan tiestä itään ennen
Jousikujan alikulkua (kasvihuoneiden kohdalla) ja alittaa
Merituulentien Länsi-Tapiolassa Suvikummuntien kohdalla. Rata

jatkuu kalliotunnelissa Tapiolan asemalle, joka sijaitsee tasolla
– 17.
Tapiolan asema sijoittuu Länsituulentien alle. Itäinen lippuhalli
on Tapionaukiolle sijoitetun bussiterminaalin keskellä ja läntinen
lippuhalli Länsituulenkujan ja Tapiontorille johtavan kujan risteyksen alla noin tasolla + 8.00.
Tapiolan ja Keilaniemen välissä ratalinjaus on sama kuin vaihtoehdossa Mt.
Otaniemen tunneliasema sijaitsee siten, että lippuhalli on
Vuorimiehentien ja Otaniementien liittymän tuntumassa.

Keilaniemen aseman jälkeen rata jatkuu kalliotunnelissa
Länsiväylän ali ja nousee pintaan Karhusaaren itäreunassa.
Metrolinjaukset eivät kulje pikaraitiotien tavoin Länsiväylän
pohjoispuolta, koska kääntösäde olisi metrolle liian pieni.
Karhusaaren itäreunasta rata jatkuu sillalla Karhusalmen yli
Hanasaareen ja sieltä siltarakenteena Länsiväylän eteläreunaan.
Rata jatkuu pintaratana Koivusaareen, jossa on varauduttu
asemaan. Rata kulkee edelleen Länsiväylän eteläreunaa, kunnes se ennen Katajaharjun liittymää sukeltaa tunneliin. Rata
jatkuu kalliotunnelissa Lauttasaaren aseman kautta nykyiselle
Ruoholahden metroasemalle. Lauttasaaren asema ja ratalinjaus
Lauttasaaresta Ruoholahteen ovat samat kuin vaihtoehdossa Mt.

Kaikissa raidevaihtoehtojen linjauskuvissa maan
alaiset osuudet on esitetty keltaisella katkoviivalla
ja pinnalla tai silloilla kulkevat osuudet oranssilla
viivalla. Tunneliosuudet ovat rinnakkaisia
kaksoistunneleita. Pikaraitiotievaihtoehdoissa
Lauttasaaren ja Ruoholahden välinen metrorata
on merkitty sinisellä katkoviivalla. Eräissä
kuvissa on esitetty myös työtunnelien alustavat
paikat sekä kääntöraiteet.
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Kustannukset

4.2.5 Pikaraitiotiejärjestelmä (Pr)
Arvio
rakentamiskustannuksista

Radan
pituus

Matinkylä – Tapiola

207 M€

4,5 km

Tapiola – Ruoholahti

309 M€

9,0 km

Yhteensä

516M€

13,5km

Asemien ja pysäkkien osuus kustannuksista on 128 M€, terminaalien ja pysäköintilaitosten 32 M€ (Matinkylä 29 M€, Niittymaa
15 M€, Tapiola 31 M€, Otaniemi 26 M€, Keilaniemi 27 M€,
Koivusaari 6 M€, Lauttasaari 25 M€).
Radasta on rinnakkaisessa kaksoistunnelissa 9,8 km, pinnassa
2,2 km ja sillalla 1,5 km.

Asemat/Terminaalit
Matinkylä, Niittymaa, Tapiola, Otaniemi, Keilaniemi, (Koivusaari),
Lauttasaari

Joukkoliikenne Länsiväylän sektorissa

Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät

Pikaraitiotievaihtoehdon joukkoliikennejärjestelmä perustuu metron jatkamiseen Ruoholahdesta Lauttasaareen, pikaraitiotien
rakentamiseen Matinkylästä Lauttasaareen, sekä bussiliityntälinjoihin. Liityntäbussiliikenne vastaa rakenteeltaan metrovaihtoehdon liityntälinjastoa. Bussikaistaratkaisut ovat samanlaiset
kuin metrovaihtoehdoissa. Bussien linjastoista kerrotaan enemmän kohdassa 4.3 Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa.

Joukkoliikenteen sujuvoittamistoimenpiteet ovat 0-vaihtoehdon
mukaiset.

Raiteiden jatkamista Kivenlahteen tutkittiin liikenneselvityksissä
alavaihtoehtona, mutta varsinaisesti jatko ei kuulu tarkasteltaviin vaihtoehtoihin.
Pikaraitiotien liikennöinti
Pikaraitiovaunu liikennöi Matinkylästä Lauttasaareen ruuhka-aikaan 2,5 min ja päivällä 5 min välein. Espoon pikaraitiovaunuissa on 2 yksikköä ruuhka-aikaan ja päivällä.
Metron liikennöinti

Kalustona voidaan käyttää nykyisin käytössä olevaa, sekä myöhemmin hankittavaa metrokalustoa. Metron automatisointi vaikuttaa lähinnä asemien kulkujärjestelyihin. Yhteen vaunupariin mahtuu noin 400 matkustajaa. Metron vaunupareja tarvitaan 20 kpl
lisää verrattuna 0-vaihtoehtoon.

Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min välein
Itäkeskuksen ja Lauttasaaren välillä on 2,5 min liikenne
ruuhka-aikaan ja päivällä
Metrojunissa on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1
yksikkö (2 vaunua) päivällä
M junaryhmät: Lauttasaari - Vuosaari ja Lauttasaari Mellunmäki

Kuva 4.4. Maanpäälliset rakenteet Matinkylässä vaihtoehdossa Mp

Kuva 4.5. Maanpäälliset rakenteet Niittymaassa vaihtoehdossa Mp

Kalusto
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Pikaraitiotien (Pr) linjaus
Metro jatketaan Lauttasaareen, jossa vaihto pikaraitiotiehen tapahtuu maan alla sijaitsevalla asemalla asemalaiturin toiselta
puolelta.
Matinkylän terminaali on nykyisen kauppakeskus Ison Omenan
eteläpuolella Piispansillan länsipuolella. Pikaraitiotien laituritaso
sijoittuu samalle tasolle liityntäterminaalin alle sijoitetun 350
autopaikan liityntäpysäköintilaitoksen kanssa. Liityntäbussien
terminaalissa on 6 lähtölaituria ja 3 tulolaituria (sama mitoitus
kuin metrovaihtoehdon terminaalissa).

Ratalinjaus alittaa Piispansillan ja risteää Matinkartanontien tasossa, kiertoliittymän keskeltä. Edelleen linjaus ylittää Gräsanojan
ja Länsiväylän ja alittaa Haukilahdenkadun. Haukilahdenkadun
länsipuolelle on sijoitettu pysäkki.
Linjaus jatkuu Niittykummun koulun ja paloaseman eteläpuolitse Merituulentien varteen. Niittymäentien tasoristeämisen länsipuolelle on sijoitettu pysäkki.
Suvikummuntien ja Hakamäentien väliselle alueelle on sijoitettu
pysäkki, vastaavalla kohdalla Merituulentiellä on bussipysäkit.

Ratalinjaus kulkee edelleen välittömästi Merituulentien eteläpuolella ylittäen tasossa Etelätuulentien. Tapiolassa on metrovaihtoehtoja vastaava liityntäliikenteen terminaali (6 lähtölaituria ja 3 tulolaituria). Terminaalin kannen alle on sijoitettu 320
autopaikkaa.
Tapiolan länsipuolella rata on Tapiolantielle asti Merituulentien eteläpuolella. Tapiolantiellä, Tekniikantiellä ja Vuorimiehentiellä raiteet on sijoitettu kadulle. Tapiolantiellä on pysäkki Otsolahdentien
kohdalla ja Otaniemessä Vuorimiehentien kohdalla.

Kaikissa raidevaihtoehtojen linjauskuvissa maan
alaiset osuudet on esitetty keltaisella katkoviivalla
ja pinnalla tai silloilla kulkevat osuudet oranssilla
viivalla. Tunneliosuudet ovat rinnakkaisia
kaksoistunneleita. Pikaraitiotievaihtoehdoissa
Lauttasaaren ja Ruoholahden välinen metrorata
on merkitty sinisellä katkoviivalla. Eräissä
kuvissa on esitetty myös työtunnelien alustavat
paikat sekä kääntöraiteet.
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Otaniementiellä raiteet on sijoitettu kadun varteen. Rata ylittää Miestentien ja Karhusaarentien sillalla ja on sen jälkeen
Karhusaarentien itäpuolella. Pysäkki on Fortumin kohdalla. Sen
jälkeen rata alittaa Keilaniementien ja siirtyy Nokian pysäköintitalon kohdalla Keilalahdentielle, jonka jälkeen alkaa Länsiväylän
pohjoispuolinen meripengerjakso.
Koivusaaressa on varauduttu pysäkkiin. Rata ylittää Karhusalmen
sillalla. Rata sukeltaa tunneliin Katajaharjuntien länsipuolella ja
jatkuu maan alla Lauttasaaren metroasemalle, josta on vaihto
metroon.
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Kustannukset
Arvio
rakennuskustannuksista

Matinkylä – Tapiola

Radan
pituus

28 M€

4,2 km

Tapiola – Lauttasaari

118 M€

7,2 km

Pikaraitiotie yhteensä

146 M€

11,4 km

34 M€

2,4 km

Metron kääntöraiteet
(Lauttasaari)

9 M€

(0,65 km)

Pysäköintilaitokset ja
terminaalit

25 M€

Lauttasaari – Ruoholahti
(metro)

Yhteensä

214 M€

14,0 km

Asemien ja pysäkkien osuus kustannuksista on 48 M€ (Matinkylä
3,3 M€, Tapiola 3,3 M€, Lauttasaari 40,8 M€, pysäkit 6 kpl 0,6 M€).
Pikaraitioradasta on kadulla 1,9 km, kadun varressa 7,3 km, rinnakkaisessa kaksoistunnelissa 1,6 km ja sillalla 0,6 km.

Asemat/Terminaalit
Matinkylä, Tapiola, Lauttasaari

Pysäkit
Niittykumpu,
Niittymaa,
Hakamäentie,
Vuorimiehentie, Keilaniemi, (Koivusaari)

Otsolahdentie,

Kalusto
Pikaraitiotiekaluston oletetaan olevan Tukholman Tvärbanan
tyyppisiä pikaraitiotievaunuja. Pikaraitiotien raideleveyden oletetaan olevan sama kuin metrolla. Vaunuun mahtuu noin 200
matkustajaa. Pikaraitiotieyksiköitä tarvitaan 35 kpl lisää 0-vaihtoehtoon verrattuna ja metron vaunupareja 4 kpl lisää 0-vaihtoehtoon verrattuna.

Kuva 4.6. Maanpäälliset rakenteet ja linjaus Tapiolassa vaihtoehdossa Pr
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4.2.6 Pikaraitiotiejärjestelmä, joukkoliikennekaista Merituulentiellä (Pk)
Metron liikennöinti

Joukkoliikenne Länsiväylän sektorissa
Pikaraitiotievaihtoehdon joukkoliikennejärjestelmä perustuu
metron jatkoon Lauttasaareen, pikaraitiotien rakentamiseen Matinkylästä Lauttasaareen, sekä bussiliityntälinjoihin. Liityntäbussiliikenne vastaa rakenteeltaan metrovaihtoehdon liityntälinjastoa. Bussikaistaratkaisut ovat samanlaiset kuin metrovaihtoehdoissa. Bussien linjastoista kerrotaan enemmän kohdassa 4.3
Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa.

Raiteiden jatkamista Kivenlahteen tutkittiin liikenneselvityksissä
alavaihtoehtona, mutta varsinaisesti jatko ei kuulu tarkasteltaviin vaihtoehtoihin.
Pikaraitiotien liikennöinti
Pikaraitiovaunu kulkee Matinkylästä Lauttasaareen ruuhka-aikaan 2,5 min ja päivällä 5 min välein. Espoon pikaraitiovaunuissa on 2 yksikköä ruuhka-aikaan ja päivällä.

Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min välein
Itäkeskuksen ja Lauttasaaren välillä on 2,5 min liikenne
ruuhka-aikaan ja päivällä
Metrojunissa on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1
yksikkö (2 vaunua) päivällä
M junaryhmät: Lauttasaari - Vuosaari ja Lauttasaari Mellunmäki

Kaikissa raidevaihtoehtojen linjauskuvissa maan
alaiset osuudet on esitetty keltaisella katkoviivalla
ja pinnalla tai silloilla kulkevat osuudet oranssilla
viivalla. Tunneliosuudet ovat rinnakkaisia
kaksoistunneleita. Pikaraitiotievaihtoehdoissa
Lauttasaaren ja Ruoholahden välinen metrorata
on merkitty sinisellä katkoviivalla. Eräissä
kuvissa on esitetty myös työtunnelien alustavat
paikat sekä kääntöraiteet.
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Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät

Kustannukset

Joukkoliikenteen sujuvoittamistoimenpiteet ovat 0-vaihtoehdon
mukaiset.

Pikaraitiotien (Pk) linjaus
Muuten samanlainen kuin Pr, mutta ratalinjaus siirtyy kadulle Koivu-Mankkaan tien itäpuolella ja kulkee keskellä katua
Tykkitien tasalle asti, josta siirtyy Merituulentien eteläpuolella
ylittäen Etelätuulentien tasossa (kuva 4.7).

Arvio

Radan

rakennuskustannuksista

pituus

Matinkylä – Tapiola

31 M€

4,2 km

Tapiola – Lauttasaari

117 M€

7,2 km

148 M€

11,4 km

34 M€

2,4 km

9 M€

(0,65 km)

Pikaraitiotie
yhteensä
Lauttasaari –
Ruoholahti (metro)

POIKKILEIKKAUS MERITUULENTIELTÄ PIKARAITIOTIEPYSÄKIN KOHDALLA

Metron kääntöraiteet
(Lauttasaari)
Pysäköintilaitokset
ja terminaalit
Yhteensä

25 M€
216 M€

14,0 km

Kustannuksista asemien ja pysäkkien osuus on 48 M€ (Matinkylä
3,3 M€, Tapiola 3,3 M€, Lauttasaari 40,8 M€, pysäkit 6 kpl 0,6
M€).
Kalusto
Pikaraitiotiekaluston oletetaan olevan Tukholman Tvärbanan
tyyppisiä pikaraitiotievaunuja. Pikaraitiotien raideleveyden oletetaan olevan sama kuin metrolla. Vaunuun mahtuu noin 200
matkustajaa. Pikaraitiotieyksiköitä tarvitaan 35 kpl lisää 0-vaihtoehtoon verrattuna ja metron vaunupareja 4 kpl lisää 0-vaihtoehtoon verrattuna.
Pikaraitioradasta on kadulla 3,0 km, kadun varressa 6,2 km, rinnakkaisessa kaksoistunnelissa 1,6 km ja sillalla 0,6 km.

Asemat/Terminaalit
Matinkylä, Tapiola, Lauttasaari

Pysäkit

Kuva 4.7. Vaihtoehto Pk poikkeaa vaihtoehdosta Pr vain siten, että se kulkee Merituulentiellä joukkoliikennekaistalla Koivu-Mankkaan
tien ja Tykkitien välillä (linjakuva RaideYVA:n täydentävästä yleissuunnitelmasta). Poikkileikkauskuva havainnollistaa tilannetta bussi- ja pikaraitiotiepysäkin kohdalta.

Niittykumpu, Niittymaa, Hakamäentie, Otsolahdentie, Vuorimiehentie, Keilaniemi, (Koivusaari)
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4.2.7 Pikaraitiotiejärjestelmä, tunnelissa Tapiolassa (Pt)
Joukkoliikenne Länsiväylän sektorissa
Pikaraitiotievaihtoehdon joukkoliikennejärjestelmä perustuu metron jatkamiseen Ruoholahdesta Lauttasaareen, pikaraitiotien
rakentamiseen Matinkylästä Lauttasaareen, sekä bussiliityntälinjoihin. Liityntäbussiliikenne vastaa rakenteeltaan metrovaihtoehdon liityntälinjastoa. Bussikaistaratkaisut ovat samanlaiset
kuin metrovaihtoehdoissa. Bussien linjastoista kerrotaan enemmän kohdassa 4.3 Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa.
Raiteiden jatkamista Kivenlahteen tutkittiin liikenneselvityksissä
alavaihtoehtona, mutta varsinaisesti jatko ei kuulu tarkasteltaviin vaihtoehtoihin.
Pikaraitiotien liikennöinti
Pikaraitiovaunu kulkee Matinkylästä Lauttasaareen ruuhka-aikaan 2,5 min ja päivällä 5 min välein. Espoon pikaraitiovaunuissa on 2 yksikköä ruuhka-aikaan ja päivällä.
Metron liikennöinti
Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min välein
Itäkeskuksen ja Lauttasaaren välillä on 2,5 min liikenne
ruuhka-aikaan ja päivällä
Metrojunissa on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1
yksikkö (2 vaunua) päivällä
M junaryhmät: Lauttasaari - Vuosaari ja Lauttasaari Mellunmäki
Kuva 4.8. Maanpäälliset rakenteet ja linjaus Matinkylässä vaihtoehdoissa Pr, Pk, Pt ja K
Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät
Joukkoliikenteen sujuvoittamistoimenpiteet ovat 0-vaihtoehdon
mukaiset.

Kuva 4.9. Poikkileikkaus Matinkylän terminaalista vaihtoehdoissa Pr, Pk, Pt ja K
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Pikaraitiotien (Pt) linjaus
Linjaus on muuten samanlainen kuin vaihtoehdossa Pr, mutta
ratalinjaus siirtyy tunneliin Länsi-Tapiolassa Hakamäentien länsipuolelta. Rata jatkuu pääosin betonitunnelissa Merituulentien
eteläreunassa Tapiolan terminaalille.
Tunneli jatkuu betonirakenteisena Merituulentien ja sitten
Tapiolantien eteläreunan alla alittaen Tapiolantien lämpökeskuksen/kioskin kohdalla. Tässä kohdassa on tunneliasema.
Tästä eteenpäin rata on kalliotunnelissa, alittaa Kehä I:n ja nousee Vuorimiehentien länsipäässä pintaan. Pysäkki on maan tasossa kirjaston ja Kalliotekniikan laitoksen välissä Otaniementien
”risteyksessä”. Linjaus kaartuu Otaniementien varteen ja jatkuu
Lauttasaareen kuten vaihtoehdossa Pr.

Kuva 4.10. Pikaraitiotie Pt kulkee Tapiolassa betonitunnelissa

Kaikissa raidevaihtoehtojen linjauskuvissa maan
alaiset osuudet on esitetty keltaisella katkoviivalla
ja pinnalla tai silloilla kulkevat osuudet oranssilla
viivalla. Tunneliosuudet ovat rinnakkaisia
kaksoistunneleita. Pikaraitiotievaihtoehdoissa
Lauttasaaren ja Ruoholahden välinen metrorata
on merkitty sinisellä katkoviivalla. Eräissä
kuvissa on esitetty myös työtunnelien alustavat
paikat sekä kääntöraiteet.
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Kustannukset
Pikaraitioradasta on kadulla 0,3 km, kadun varressa 6,5 km, rinnakkaisessa kaksoistunnelissa 3,8 km ja sillalla 0,6 km.

Arvio
rakennuskustannuksista

Radan
pituus

Matinkylä – Tapiola

51 M€

4,2 km

Tapiola – Lauttasaari

176 M€

7,0 km

Pikaraitiotie yhteensä

227 M€

11,2 km

Lauttasaari – Ruoholahti
(metro)

34 M€

2,4 km

Pysäkit

Metron kääntöraiteet
(Lauttasaari)

9 M€

(0,65 km)

Niittykumpu,
Niittymaa,
Keilaniemi, (Koivusaari)

Pysäköintilaitokset ja terminaalit

24 M€

Yhteensä

294 M€

Asemat/Terminaalit
Matinkylä, Tapiola, Tapiolantie, Lauttasaari

Hakamäentie,

Vuorimiehentie,

Kalusto
13,5 km

Kustannuksista asemien ja pysäkkien osuus on 64 M€ (Matinkylä
3,3 M€, Tapiola 16,1 M€ Tapiolantie 3,3 M€, Lauttasaari 40,8 M€,
pysäkit 5 kpl 0,5 M€).

Pikaraitiotiekaluston oletetaan olevan Tukholman Tvärbanan
tyyppisiä pikaraitiotievaunuja. Pikaraitiotien raideleveyden oletetaan olevan sama kuin metrolla. Vaunuun mahtuu noin 200
matkustajaa. Pikaraitiotieyksiköitä tarvitaan 35 kpl lisää 0-vaihtoehtoon verrattuna ja metron vaunupareja 4 kpl lisää 0-vaihtoehtoon verrattuna.

4.11. Poikkileikkaus Lauttasaaren vaihtoterminaalista pikaraitiovaihtoehdoissa
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4.2.8 Integroitu järjestelmä – Kombi (K)
Joukkoliikenne Länsiväylän sektorissa

Kombin liikennöinti

Kombi- eli integrointivaihtoehdossa korkealattiainen pikaraitiotievaunu liikennöi Matinkylän ja Hakaniemen väliä. Metrokalusto
kulkee, kuten nykyisin, Ruoholahdesta itään. Ruoholahdessa on
metron ja Hakaniemessä pikaraitiotien kääntöraiteet.

Kombiryhmä kulkee välillä Matinkylä – Hakaniemi. Matinkylän ja
Ruoholahden välillä on 3 min liikenne ruuhka-aikaan ja päivällä.
Kombeissa on 3 yksikköä ruuhka-aikaan ja 2 yksikköä päivällä.
Hakaniemen ja Ruoholahden välillä on 1,5 min liikenne ruuhkaaikaan ja päivällä (metro+kombi).

Liityntäbussiliikenne Espoossa hoidetaan busseilla Matinkylän ja
Tapiolan terminaaleihin, ja se vastaa rakenteeltaan metrovaihtoehdon liityntälinjastoa. Bussien linjastoista kerrotaan enemmän
kohdassa 4.3 Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa.
Raiteiden jatkamista Kivenlahteen tutkittiin liikenneselvityksissä
alavaihtoehtona, mutta varsinaisesti jatko ei kuulu tarkasteltaviin vaihtoehtoihin.

Kaikissa raidevaihtoehtojen linjauskuvissa maan
alaiset osuudet on esitetty keltaisella katkoviivalla
ja pinnalla tai silloilla kulkevat osuudet oranssilla
viivalla. Tunneliosuudet ovat rinnakkaisia
kaksoistunneleita. Pikaraitiotievaihtoehdoissa
Lauttasaaren ja Ruoholahden välinen metrorata
on merkitty sinisellä katkoviivalla. Eräissä
kuvissa on esitetty myös työtunnelien alustavat
paikat sekä kääntöraiteet.

Metron liikennöinti
Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 6 min välein
Itäkeskuksen ja Hakaniemen välillä on ruuhka-aikaan ja päivällä 3 min liikenne
Hakaniemen ja Ruoholahden välillä on 1,5 min liikenne ruuhka-aikaan ja päivällä (metro+kombi)
Metrojunissa on 3 yksikköä (6 vaunua) ruuhka-aikaan ja 2
yksikköä (4 vaunua) päivällä
M junaryhmät: Ruoholahti - Vuosaari ja Ruoholahti Mellunmäki
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Joukkoliikenteen sujuvuutta lisäävät tekijät
Joukkoliikenteen sujuvoittamistoimenpiteet ovat 0-vaihtoehdon
mukaiset.
Kombin (K) linjaus
Pikaraitiovaunut käyttävät nykyisen metron rataa ja asemia
Ruoholahden ja Hakaniemen välillä. Hakaniemeen rakennetaan
kääntöraiteet. Pintaosuuksilla rata on erotettu ympäristöstään
aidalla.
Rata noudattaa vaihtoehdon Pr linjausta osuudella Matinkylä–
Koivu-Mankkaan tie. Gräsanlaakson ja Hauenkalliontien kiertoliittymässä on puomit autoliikenteelle. Niittykummun pysäkki on
Haukilahdenkadun kohdalla ja Niittymaan pysäkki Merituulentien
varressa Koivu-Mankkaan tien risteyksen kohdalla.
Koivu-Mankkaan tiestä itään ennen Jousikujan alikulkua (kasvihuoneiden kohdalla) rata painuu tunneliin ja yhtyy metrovaihtoehdon (Mp) tasaukseen. Tapiolan ja Otaniemen asemat ovat
kuten metrovaihtoehdossa.
Rata nousee pintaan Karhusaarentien itäpuolella juuri ennen Keilaniemen pysäkkiä. Keilaniemessä rata on linjattu
Keilalahdentien sivuun toisin kuin P-vaihtoehdoissa, joissa se
kulkee osin kadulla.

Linjaus kulkee meripenkereellä Länsiväylän pohjoispuolella
kuten P-vaihtoehdot. Koivusaaressa on varauduttu pysäkkiin.
Rata painuu tunneliin Katajaharjuntien länsipuolella alittaen
Länsiväylän tunnelissa, ja kulkee edelleen Lauttasaaren tunneliasemalle. Sieltä rata jatkaa tunnelissa ja yhtyy Ruoholahden
nykyisellä asemalla metrorataan.
Kustannukset
Arvio
rakennuskustannuksista

Matinkylä – Tapiola

Radan pituus

58 M€

4,3 km

217 M€

6,7 km

34 M€

2,4 km

Pikaraitiotien kääntöraiteet (Hakaniemi)

7 M€

(0,65 km)

Pysäköintilaitokset ja
terminaalit

30 M€

Tapiola – Lauttasaari
Lauttasaari –
Ruoholahti

Yhteensä

346 M€

13,4 km

Asemien ja pysäkkien osuus kustannuksista on 127 M€ (Matinkylä
4,0 M€, Niittymaa 9,7 M€, Tapiola 43,5 M€, Otaniemi 35,8 M€,
Lauttasaari 33,6 M€, pysäkit 2 kpl 0,4 M€)
Radasta on kadun varressa 5,3 km, rinnakkaisessa kaksoistunnelissa 7,7 km ja sillalla 0,4 km.

Asemat/Terminaalit
Matinkylä, Niittymaa, Tapiola, Otaniemi, Lauttasaari

Pysäkit
Niittykumpu, Keilaniemi, (Koivusaari)
Kombivaunut ovat korkealattiaisia, jolloin myös pysäkit ovat korotettuja (ks. kuva 4.13). Kombilaiturit ovat pääosin n. 90 metrin pituisia.

Kalusto
Kombiyksiköitä tarvitaan 50 kpl ja metron vaunupareja tarvitaan 13 kpl lisää verrattuna 0-vaihtoehtoon.
Kuvat 4.12. Esimerkki kombivaunusta.

Kuva 4.13. Korkealattiaista kombikalustoa maan päällä sijaitsevilla pysäkillä Stuttgartissa. Kuva havainnollistaa Kombin edellyttämää korotettua pysäkkiä.
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4.3 Linja-autoliikenne eri vaihtoehdoissa
Yleistä
Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä linja-autoliikenteellä on kaksi erilaista
linjastoa, nykyisen kaltaiseen bussiliikennejärjestelmään (suorat linjat Helsingin keskustaan) perustuva, sekä Matinkylän ja
Tapiolan terminaaleihin päättyviin liityntälinjoihin perustuva linjasto.
Vaihtoehdoissa 0 ja 0+ linjasto on samanlainen (ve BUSSI), ja
näiden vaihtoehtojen väliset erot tulevat erilaisista joukkoliikenteen sujuvuuteen vaikuttavista investoinneista (mm. bussikaistat). Raideliikennevaihtoehdoissa on vastaavasti samanlainen
liityntälinjasto (ve LIITYNTÄ), joten raidevaihtoehtojen väliset
erot johtuvat raidevälineiden ominaisuuksista.
Kuvat 4.14 ja 4.15 esittävät suoriin bussilinjoihin ja liityntälinjoihin perustuvien järjestelmien periaatteet Etelä-Espoon osalta.
Myöhemmin tässä osiossa käydään tarkastelualueen linjat vielä
perusteellisemmin läpi.

Kaukoliikenteen Länsiväylää käyttävät linjat jatkavat liikennöintiään nykyisen kaltaisesti Kampin kaukoliikenteen terminaaliin.

•
•

Linjastokuvaukseen tehdyt tarkennukset
Linja-autoliikenteen linjastot perustuvat Länsimetron tarve- ja
toteuttamiskelpoisuusselvitysyössä laadittuihin joukkoliikenteen
EMME/2-kuvauksiin, jotka vastaavasti pohjautuvat PLJ-suunnitelman verkkoihin ja linjastoihin. Tiedot linjastokuvaukseen
tehdyistä tarkennuksista perustuvat pääosin Länsimetron tarveja toteuttamiskelpoisuusselvitystyön aikaisiin muistioihin (Ville
Voltti / Linea Konsultit Oy). Seuraavat ovat mukana kaikissa
vaihtoehdoissa:
Helsingin keskustan kävely-yhteyksien kuvaustapa on täs•
mennetty perustuen YTV:n nykytilanteen verkon kuvauksen tarkistustyöhön 2001

•

•
•

•

•

Kuva 4.14. Suoriin bussilinjoihin perustuvan järjestelmän periaate Ve BUSSI

Kampin liikennesuunnitelmassa esitetyt joukkoliikennejärjestelyt on otettu huomioon
säteittäisten pääväylien (Länsiväylä Mannerheimintie,
Hämeentie, Mäkelänkatu jne.) nopeudet on tarkistettu
Kehä I / Hakamäentie –tasolle asti JOREn nykytilanteen
mukaisiksi, perustuen YTV:n nykytilanteen verkon kuvauksen tarkistustyöhön 2001
Kehä I nopeudet on korjattu JOREn nykytilanteen mukaisiksi, perustuen YTV:n nykytilanteen verkon kuvauksen
tarkistustyöhön 2001
Länsiväylän ja Merituulentien/Kuitinmäentien sekä Kehä III
nopeudet on tarkistettu JOREn mukaisiksi
Etelä-Espoon raideliikenneyhteyksien solmut, syötöt ja
linkit on koodattu/tarkistettu mukaanlukien Lauttasaari ja
Ruoholahti/Jätkäsaari
raide-Jokerin solmut, syötöt ja linkit on koodattu/tarkistettu Espoon alueella tarkemmin, Helsingin alueella karkeasti
Leppävaaran alueen kävelylinkit on korjattu.

Kuva 4.15. Liityntälinjoihin perustuvan järjestelmän periaate: Ve LIITYNTÄ
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Ve BUSSI

Ve LIITYNTÄ

Suoriin bussilinjoihin perustuvaan vaihtoehtoon (ve BUSSI) on
tehty seuraavat muutokset PLJ-työn kuvauksiin verrattuna:
•
pääsääntöisesti linjojen eri kirjainversiot on poistettu ja
korvattu yhdellä linjalla (esimerkiksi hieman pidemmille
A-versioille on koodattu kaikki vuorot ja linjan perusversio
poistettu)
•
Soukan-Espoonlahden alueella linjastoa on yksinkertaistettu
•
lisätty Suurpeltoa palveleva linja 107
•
kapasiteettia on korjattu pohjautuen nyky- ja ennustetilanteiden maankäyttölukuihin sekä kuormituksiin.

Liityntälinjasto on laadittu seuraavassa järjestyksessä:
•
seutulinjat Helsinkiin on ensin katkaistu Matinkylän ja
Tapiolan metroasemille, osittain myös Otaniemeen
•
tämän jälkeen on tarkasteltu liityntälinjojen linjauksien
järkevyyttä ja tehty tarvittavat korjaukset (esimerkiksi siten, että Kaitaan linja ei nouse Länsiväylälle yhden liittymävälin ajaksi vaan kulkee suorinta tietä kokoojakatuverkolla). Lisäksi joitain linjoja on yhdistetty heiluriksi
•
tämän jälkeen on ajettu sijoittelu ja tarkisteltu muutoksia
sisäisten linjojen kuormituksissa (pääsääntöisesti liityntä
lisää sisäisten linjojen kuormitusta, eli sisäisiä käytetään
liityntään enemmän kuin liityntäbusseja sisäiseen liiken-

•

teeseen. Mm tämän perusteella on tehty suhteellisen pieniä korjauksia sisäiseen linjastoon)
vuoroväli ”kotipysäkillä” on pyritty pitämään suunnilleen
samana sekä bussi että liityntälinjastoissa.

Lauttasaaren linjastovaihtoehdot
Taulukossa 4.1 ja kuvissa 4.16 ja 4.17 on esitetty bussiliikenteen linjastot Lauttasaaren osalta. Taulukossa on esitetty linjojen vuorovälit ruuhka-aikaan ja päiväaikaan kummassakin vaihtoehdossa. Karttakuvissa näkyy linjojen reitit.

Taulukko 4.1. Lauttasaaren linjasto eri vaihtoehdoissa.

nro
1020

Ve BUSSI
Lauttasaaren linjat
kuvaus
Erottaja-Katajaharju

1021V Asema-aukio-Vattuniemi
1065A Lauttasaari-Oulunkylä
1066A Lauttasaari-Länsi-Pakila

vuoroväli
ruuhka päivä
6
15

5
10
10

Kuva 4.16. BUSSI-vaihtoehtojen linjasto Lauttasaaressa

15
15
15

nro
1020L
1021E

Ve LIITYNTÄ
Lauttasaaren linjat
kuvaus
Lauttasaari(M)-Katajaharju
Vattuniemi-Erottaja

1021L
1021V
1065
1066

Koivusaari-Vattuniemi
Asema-aukio-Vattuniemi
Rautatientori-Oulunkylä
Rautatientori-Länsi-Pakila

vuoroväli
ruuhka päivä
10
15
10
15
10
10
10
10

20
20
15
15

Kuva 4.17. LIITYNTA-vaihtoehtojen linjasto Lauttasaaressa
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Etelä-Espoon linjastovaihtoehdot
Taulukossa 4.2 ja kuvissa 4.18 - 4.23 on esitetty bussiliikenteen linjastoja Etelä-Espoossa. Tässä kohtaa on esitetty ne linjat, jotka
ovat erilaisia ve BUSSI:ssa ja ve LIITYNNÄ:ssä. Käytännössä erot koskevat Etelä-Espoon seutulinjoja, jotka on muutettu liityntälinjoiksi, sekä neljää Espoon sisäistä linjaa, jotka on lakkautettu.
Taulukko 4.2. Etelä-Espoon linjastot: eri vaihtoehdoissa muuttuvat linjat.
Ve BUSSI
nro
2102
2102T

Etelä-Espoon seutulinjat
kuvaus
Kamppi-Otaniemi
Kamppi-Otaniemi

Ve LIITYNTÄ
vuoroväli
ruuhka
päivä
7
15
30
30

nro

2103

Kamppi-Otaniemi-Pohjois-Tapiola

15

30

2103L

2105
2107
2109
2109T
2110T

Las-Tapiola-Mankkaa
Las-Tapiola-Suurpelto
Las-Tapiola-Mankkaa-Sepänkylä
Las-Tapiola-Mankkaa-Sepänkylä
Kamppi-Tapiola-Kilo-Leppävaara

15
10
12

30
20
30
45
30

2105L
2107L

2111
2111T
2112
2120
2121A
2121T
2122A

Las-Westend-Haukilahti
Haukilahti-Las
Las-Haukilahti-Matinkylä
Las-Orion
Las-Kuitinmäki-Puolarmetsä
Las-Kuitinmäki-Puolarmetsä
Las-Friisinlänaukio-Holmanmäki

20
60
15
60
6
60
10

12
60
20

2128

Las-Piispankylä-Nöykkiönlaakso

15

30

2132

Las-Matinkylä-Friisilänaukio

5

10

2143A Las-Kaitaa-Soukanniemi

7

15

2145K Las-Kaitaa-Suvisaaristo

10

30

2147
2147T
2150
2151
2154
2160
2160K
2166
2166Y

12
60
8
15
10
20
10
8
8

30
60
15
20
30
30
20
20
20

Las-Laurinlahti-Kivenlahti
Las-Laurinlahti-Kivenlahti
Las-Espoonlahti-Kivenlahti
Las-Tillinmäki
Las-Suvimetsä
Las-Latokaski
Las-Martinsilta-Latokaski
Saunalahti-Las
Las-Saunalahti

15

nro
2002
2004
2010
2011

Haukilahti-Otaniemi(M)-PohjoisTapiola
Tapiola(M)-Mankkaa
Tapiola(M)-Suurpelto

vuoroväli
ruuhka päivä

15

30

15
20

30
40

2110TL Tapiola(M)-Kilo-Leppävaara

30

60

2112L Tapiola(M)-Haukilahti-Matinkylä
2120L Tapiola(M)-Orion
2121AL Tapiola(M)-Kuitinmäki-Puolarmetsä

30
60
6

60

8

15

15

30

15

30

30
30

Ve BUSSI
Etelä-Espoon sisäiset linjat
kuvaus
Otaniemi-Tapiola-Soukka
Otaniemi-Tapiola-Saunalahti
Otaniemi-Tapiola-Matinkylä
Tapiola-Matinkylä-Friisilänaukio

Etelä-Espoon liityntälinjat
kuvaus

vuoroväli
ruuhka
päivä
20
20
20
40
15
30

2122AL Matinkylä(M)-Holmanmäki
Tapiola(M)-Piispankylä2128L
Nöykkiönlaakso
2132XL Suurpelto-Matinkylä(M)-Friisilänaukio

12

2143AL Matinkylä(M)-Kaitaa-Soukanniemi
Otaniemi-Tapiola(M)-Matinkylä(M)2145XL
Suvisaaristo
2147L Matinkylä(M)-Laurinlahti-Kivenlahti

7

15

10

25

10

20

2150L
2151L
2154L
2160L
2160KL
2166L
2166YL

8
15
10
20
10
8
8

15
20
30
30
20
20
20

Matinkylä(M)-Espoonlahti-Kivenlahti
Matinkylä(M)-Tillinmäki
Matinkylä(M)-Suvimetsä
Matinkylä(M)-Latokaski
Matinkylä(M)-Latokaski
Saunalahti-Matinkylä(M)
Matinkylä(M)-Saunalahti
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Taulukossa 4.3 ja kuvissa 4.24-4.26 on esitetty Etelä-Espoon seutu- ja sisäisistä linjoista ne, jotka ovat samat kaikissa vaihtoehdoissa.
Taulukko 4.3. Etelä-Espoon linjat, jotka ovat samat eri vaihtoehdoissa.

nro
2194
2194A
2503
2504
2505
2506
5510
5510A
5537

Ve BUSSI ja Ve LIITYNTÄ
Poikittaiset seutulinjat
kuvaus
Eliel-Munkkiniemi-Tapiola
Eliel-Munkkiniemi-Tapiola-Orion
Merihaka-Munkkiniemi-Matinkylä
Verkkosaari-Munkkiniemi-Saunalahti
Verkkosaari-Otaniemi-Puolarmetsä
Viikki-Munkkiniemi-Pohjois-Tapiola
Westendinas-Vihdintie-Vantaankoski
Westendinas-Lintuvaara-Vantaankoski
Lentoas-Karamalmi-Otaniemi-Keilaniemi

vuoroväli
ruuhka päivä
8
10
20
15
15
15
20
30
20
20
30
60
20
40

nro
2012
2013
2014
2015
2018
2019
2028
2029
2031
2035
2042
2043
2045
2050
2052
2065

Ve BUSSI ja Ve LIITYNTÄ
Etelä-Espoon sisäiset linjat
kuvaus
Tapiola-Soukka-Kivenlahti-Tapiola
Tapiola-Eestinlaakso
Tapiola-Kivenlahti-Soukka-Tapiola
Otaniemi-Tapiola-Kauniainen-Jupperi
Tapiola-Kauniainen-Kauklahti
Tapiola-Suomenoja-Espoon keskus
Tapiola-Kilo-Leppävaara
Tapiola-Kauniainen-Jorvi
Matinkylä-Espoon keskus-Jorvi
Matinkylä-Kera-Leppävaara
Hyljelahti-Espoon keskus-Jorvi
Kivenlahti-Kuitinmäki-Järvenperä
Saunalahti-Matinkylä-Kehä II-Leppävaara
Espoonlahti-Suomenoja-Espoon keskus
Leppävaara-Otaniemi-Keilaniemi
Kauklahti-Saunalahti-Espoonlahti

vuoroväli
ruuhka päivä
15
20
10
20
15
20
15
30
10
20
10
20
30
60
10
20
15
30
15
30
15
30
15
30
15
30
20
40
10
20
15
30

Kuva 4.18 (oikealla ylhäällä). Etelä-Espoon seutulinjat Otaniemen
ja Tapiolan kautta vaihtoehdoissa BUSSI
Kuva 4.19 (oikealla alhaalla). Etelä-Espoon seutulinjat Matinkylän,
Olarin ja Niittykummun kautta vaihtoehdoissa BUSSI

35

36

Kuva 4.20 (vasemmalla ylhäällä). Etelä-Espoon seutulinjat
Espoonlahden ja Nöykkiön kautta vaihtoehdoissa BUSSI
Kuva 4.21 (keskellä ylhäällä). Etelä-Espoon sisäiset linjat vaihtoehdoissa BUSSI
Kuva 4.22 (oikealla ylhäällä). Etelä-Espoon liityntälinjat Tapiolan
ja Otaniemen asemille vaihtoehdoissa LIITYNTA
Kuva 4.23 (vasemmalla alhaalla). Etelä-Espoon liityntälinjat
Matinkylän asemalle vaihtoehdoissa LIITYNTA
Kuva 4.24 (toinen vasemmalta alhaalla). Etelä-Espoon poikittaiset seutulinjat Tapiolan ja Otaniemen kautta kaikissa vaihtoehdoissa
Kuva 4.25 (kolmas vasemmalta alhaalla). Etelä-Espoon sisäiset
poikittaislinjat Tapiolaan ja Otaniemeen kaikissa vaihtoehdoissa
Kuva 4.26 (oikealla alhaalla). Etelä-Espoon sisäiset poikittaislinjat Espoonlahteen ja Matinkylään kaikissa vaihtoehdoissa
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5 Arvioitavat vaikutukset, vaikutusalueen rajaus ja arviointimenetelmät
5.1 Arvioitavat asiat
Ympäristövaikutusten arviointi, johon kuuluvat arviointiohjelman ja arviointiselostuksen laadinta, tehdään YVA-lainsäädännön edellyttämällä tavalla (laki ja asetus ympäristövaikutusten
arviointimenettelystä).
Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia
•
•
•
•

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen,
eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen, sekä
edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa käsitellään laajasti
myös vaihtoehtojen liikennöintiä sekä vaikutuksia liikennejärjestelmään ja liikenteeseen. Nämä arvioinnit tuottavat lähtötietoja
ympäristövaikutusten arviointia varten ja niitä vasten on voitu
peilata osallisten kokemia vaikutuksia.

5.2 Vaikutusalueen rajaus
Vaikutusten arviointia varten määriteltiin kolme tarkastelutasoa
aluerajauksineen (kuva 5.1).
1) Länsiväylän joukkoliikennekäytävä, joka sisältää Länsiväylän ja raidevaihtoehtojen linjausten lähialueen
Matinkylästä Kamppiin eli joukkoliikenteen runkoyhteyden
ja noin 600 metrin kävelyetäisyyden sen varrelle. Tällä alueella tarkasteltiin vaikutuksia maankäyttöön, maisemaan,
rakennettuun kulttuuriympäristöön, liikkumiseen, vesiin ja
luontoon sekä meluun ja päästöihin.
2) Etelä-Espoon alue, Helsingin kantakaupunki (Helsingin
niemi) ja nykyisen metroradan varsi kävelyetäisyydeltä.
Tällä alueella selvitettiin lähinnä vaikutuksia liikenteeseen
ja liikenteen palvelutasoon, kaupunkirakenteeseen sekä
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.
3) Koko pääkaupunkiseutu rajauksella YTV-alue (Espoo,
Helsinki, Kauniainen ja Vantaa) sekä Kirkkonummen ja
Sipoon eteläosat. Tällä alueella arvioitiin lähinnä muutoksia liikennejärjestelmässä ja alue- ja yhdyskuntarakenteessa.

Kuva 5.1. Vaikutusalueen rajaus. Tumman vihreällä (tarkastelutaso 1), vihreällä (tarkastelutaso 2) ja vaalean vihreällä (tarkastelutaso
3) alueella vaikutusten arvioinnin luonne ja tarkkuustaso poikkeavat toisistaan.
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5.3 Ympäristövaikutusten keskinäiset vuorovaikutussuhteet
Vaikutusten arvioinnin eri teemojen liittymistä toisiinsa on selvennetty kuvassa 5.2.

Ympäristövaikutukset syntyvät paitsi rakentamisesta ja liikennejärjestelmän käytöstä myös keskeisten välittävien tekijöiden,
liikennejärjestelmän ja liikkumisen vaikutuksesta.
Ruoholahti-Matinkylä-välin liikennejärjestelmävaihtoehdot vaikuttavat osana seudun liikennejärjestelmää itse liikennejärjestelmään (1) sekä edelleen Etelä-Espoon ja Helsingin yhdyskuntarakenteeseen (2) ja näiden molempien kautta ihmisten liikkumiseen (3). Yhdyskuntarakenteessa, maisemassa, kaupunkikuvassa ja rakennetussa kulttuuriympäristössä tapahtuvat muutokset kuuluvat YVA-lain tarkoittamiin ympäristövaikutuksiin.
Yhdyskuntarakenteessa tapahtuvat muutokset (2) sekä liikennejärjestelmässä ja liikkumisessa tapahtuvat muutokset vaikuttavat puolestaan luonnonympäristön eri osatekijöihin. Kaikki
edellä mainitut tekijät vaikuttavat ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen (5).
Eri vaikutusteemoihin liittyvät arvioinnit on esitetty luvuissa 6-16.

5.4 Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohdat ja menetelmien yleiskuvaus
Arvioinnin lähtötiedot ja muut lähtökohdat
Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohtina ovat hankkeen
vaihtoehdot, raidevaihtoehtojen alustavat yleissuunnitelmat,
suunnitellut bussilinjastot; alustavat suunnitelmat bussi-, pikaraitiotie-, kombi- ja metrojärjestelmiin liittyvistä rakenteista
sekä tämän arviointiselostuksen luvussa 6 kuvatut liikenteelliset
vaikutukset. Vaihtoehdot on kuvattu luvuissa 3 ja 4.
Tarkasteluajankohtana on vuosi 2030. Kaupunkirakenteen ja
maankäytön lähtökohdat on määritelty Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa 27.4.2004 ja Helsingin yleiskaava 2002:ssa.
Espoossa eri vaihtoehtojen maankäytössä ei ole yleiskaavan tarkastelutarkkuudella eroja, mutta maankäytön toteutumisjärjestys, sijoittuminen ja –nopeus voivat vaihdella eri vaihtoehdoissa.

det, kalustopituudet sekä kaluston melupäästöt ja muut ominaisuudet.
Melun leviämislaskennassa on käytetty pohjoismaista raideliikenteen melumallia tietokoneohjelmassa. Melun leviäminen on
laskettu pinta-osuuksille ja ilman meluntorjuntatoimenpiteitä.
Melualueella nykytilanteessa olevat asukasmäärät on laskettu
paikkatieto-ohjelmassa SeutuCD 2003:n asukastietojen perusteella. Melunlaskennassa käytetyt lähtöoletukset ja menetelmät
on tarkemmin kuvattu luvussa 13.
Tärinä- ja runkoäänitarkastelut perustuivat oletukseen rakenteellisten ratkaisujen toimivuudesta tärinän ja runkoäänen
eristämisessä. Raidevaihtoehtojen alustavissa yleissuunnitelmissa otettiin kustannuslaskelmiin mukaan tärinäeristystä aina silloin kun asutusta on radasta alle 100 metrin päässä. Varsinainen
tärinän arviointi ja ratkaisujen tarkempi suunnittelu viranomaistahojen kanssa sovittavien kiihtyvyysarvojen perusteella laaditaan seuraavassa suunnitteluvaiheessa. Runkoäänen mahdollisuutta kartoitettiin raidevaihtoehtojen alueella geologisten tietojen perusteella.
Päästöt ja ilmanlaatu on selvitetty pääosin liikennemallien
ja niihin liitettyjen linkkikohtaisten päästökertoimien avulla.
Voimalaitosten sähköenergian tuotantotapa otettiin huomioon
laskelmissa. Menetelmät on tarkemmin kuvattu luvussa ympäristöhäiriöt.
Luonnonvarojen käyttöä arvioitaessa on selvitetty koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä tapahtuvia muutoksia
energiankulutuksessa ottaen huomioon tapa, jolla energia tuotetaan. Lisäksi selvitettiin alustavien yleissuunnitelmien puitteissa suuruusluokkatasolla syntyvien louhintamassojen määriä
eri vaihtoehdoissa.
Vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen on
kuvattu luvussa 12. Arviointi perustuu pääosin aiempaan tietoon luontokohteista ja herkistä alueista sekä biologin tekemään
maastokäyntiin raideyhteyksien maanpäällisten osien lähialueille. Menetelminä olivat kirjallisuustutkimus, asiantuntijahaastattelut ja maastohavainnointi.

Liikenneselvitysten menetelmät
Liikenneselvitysten menetelminä on käytetty liikennemallinnusta ja liikenne-ennusteiden laatimista. Menetelmät ja käytetty
malli on esitelty luvussa 6.
Kuva 5.2. Ympäristövaikutusten arvioinnin eri teemojen kytkeytyminen toisiinsa sekä lähtökohtana oleviin perustietoihin (lähde: Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointiohjelma).

Pohjavesivaikutusten arviointi tehdään tunneliratkaisujen
osalta seuraavan suunnitteluvaiheen yhteydessä ja suunnitteluun liittyy aikanaan vesilain mukaisten lupien yhteydessä myös
pohjavesien tarkkailuohjelman laatiminen. Suunnittelualueella
ei ole yhdyskuntien vedenkäytölle tärkeitä tai soveltuvia pohjavesialueita.

Ympäristövaikutusten arvioinnin menetelmät
Melun leviämistarkastelujen lähtökohtana ovat liikennetarkasteluissa käytetyt raideliikenteen liikennemäärät, ajonopeu-

Vaikutukset pintavesiin on selvitetty tämän arvioinnin yhteydessä lähinnä referoimalla aiemman Espoon ja Helsingin vesialueita koskevan mallitarkastelun tuloksia.
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Vaikutukset viheralueverkostoon, ulkoilureitteihin ja -yhteyksiin on selvitetty asiantuntijahaastatteluilla sekä karttaanalyysillä.
Vaikutukset rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan on arvioitu laadittujen alustavien yleissuunnitelmien
perusteella muodostettujen poikkileikkauskuvien ja valokuvasovitteiden avulla kohteista, joissa pintaratkaisujen aiheuttamat muutokset maisemakuvassa tai näkymissä on alustavasti
oletettu suuriksi. Työn on laatinut maisema-arkkitehti ja tukena
on ollut kaupunkien maiseman, kaupunkikuvan ja rakennetun
kulttuuriympäristön asiantuntijoita. Raideliikenteen pintaratkaisujen vaikutusten arviointia suhteessa maisemarakenteeseen ja
kulttuuriympäristöjen esteettiseen ja historialliseen arvoon on
sosiaalisten vaikutusten arvioinnin yhteydessä täydennetty arviolla siitä, kuinka maisema voidaan liikennevälineestä kokea.
Näkymiä sekä pinta- ja tunneliratkaisujen matkustuskokemusta
on käsitelty luvussa 9 ja maisemaa ja rakennettua kulttuuriympäristöä luvussa 8.
Sosiaalisten vaikutusten arviointi – vaikutukset ihmisten
elinoloihin ja viihtyvyyteen – on tehty analysoimalla nykytilannetta sosiaalisten proﬁilien avulla eri alueilla tilasto- ja
paikkatietoanalyyseilla, arvioimalla arviointiohjelmasta ja yleisötilaisuuksista saatua palautetta sekä tekemällä temaattisia ja
alueellisia ryhmähaastatteluja. Ryhmähaastattelut ovat ns. puolistrukturoituja eli niissä käsiteltiin ennalta laaditun listan mukaisesti asioita, mutta käsittelyjärjestys ja käsittelyn laajuus riippuivat osallistujien halusta keskustella asianomaisista aiheista.
Noin kymmenen henkilön ryhmähaastatteluja tehtiin kolme ja
alueellisia yhdeksän. Haastattelut suoritti sosiaalisten vaikutusten arvioinnin asiantuntija ja hänen apunaan toimi asioita ylös
kirjaava henkilö. Menetelmänä teemahaastatteluissa oli myös
ns. tarrakartan käyttö.
Rakennusaikaisten vaikutusten arviointi on tehty aikaisemmista infrastruktuuriprojekteista saatujen kokemusten perusteella asiantuntija-arviona kiertohaittojen, maisemavaikutusten,
melun ja pölyämisen sekä vesistöjen tilapäisen samenemisen
vaikutuksia.
Vaihtoehtojen vertailumenetelmät
Vaihtoehtojen ominaisuudet on pyritty kuvaamaan mahdollisimman selkeästi luvussa 4. Vaikutukset on pääosin kuvattu sanallisesti (laadullisesti) ja vain osa vaikutuksista on esitetty lukuina
(määrällisesti). Vaikutusten esitystapa on pyritty valitsemaan
niin, että vaikutuksen luonne, kohdistuminen, kesto, palautuvuus ja muut vaikutuksen merkittävyyteen vaikuttavat tekijät
erottuvat.
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Vaihtoehtojen vertailukappaleessa kunkin teeman tarkastelun
yhteydessä on pyritty esittämään, onko tunnistettu haitallinen
ympäristövaikutus ehkäistävissä tai lievennettävissä, sillä tällä
on erityistä painoa vaikutusten merkittävyyttä pohdittaessa.
Merkittävyydeltään suuret vaikutukset on koottu yhteenvetokappaleeseen (luku 25). Merkittävyyden on määritellyt arviointityötä tehnyt konsulttiryhmä yhteistyössä hankkeen projektipäälliköiden kanssa pääosin eri teemaryhmissä sekä projektiryhmässä käytyjen keskustelujen perusteella.
Vertailumenetelmänä on ollut erittelevä eli disaggregoiva vertailu.
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6 Liikenteelliset vaikutukset
6.1 Arvioinnin lähtökohtia

6.2 Liikenne-ennusteet

Liikenteellisten vaikutusten arvioinnin tavoitteena on ollut tutkia
vaihtoehtojen liikennettä verrattuna nykytilanteeseen sekä nykytyyppiseen bussijärjestelmään vuoden 2030 tilanteessa.

6.2.1 Liikenne-ennusteiden laadintamenetelmä

Vaihtoehdoille on laadittu liikenne-ennusteet. On myös tutkittu
liikenteen suuntautumista, siirtymiä eri järjestelmissä, vaikutuksia kulkutapaan sekä tehty herkkyystarkasteluja.
Liikenteellisten vaikutusten arviointi perustuu laadittuihin liikenne-ennusteisiin. Liikenne-ennusteen lähtökohtana on ollut
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos 27.4.2004 ja Helsingin
yleiskaava 2002, vuonna 2004 laaditut yleissuunnitelmat eri
raidevaihtoehdoista ja aiemmat soveltuvat liikenne-ennusteet.
Näitä ovat Länsimetron tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys,
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen laatimiseen liittyvä liikennejärjestelmien vertailu, Espoon pikaraitiotieselvitys PIRATE
ja Leppävaaran kaupunkiradan hankearviointi. Väestön ja työpaikkojen määrä ja sijoittuminen on olut sama kaikissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa. Liikenne-ennusteen maankäyttötietoina olivat taulukossa 6.1 esitetyt luvut. Liikenne-ennusteisiin sisältyvät myös kehyskuntien maankäyttömäärien arvioidut muutokset (mm. Kirkkonummi).
Taulukko 6.1. Liikenne-ennusteen maankäyttömäärät

Helsinki
Espoo
Kauniainen
Vantaa
Pääkaupunkiseutu
980 412
549 089

vuosi 2003-2005
asukkaat työpaikat
559 046
346 771
227 472
106 030
8 465
1 927
185 429
94 361

Liikenne-ennusteet laskettiin YTV:ssä konsultin toimittamien
vaihtoehtokohtaisten lähtötietojen perusteella. Laskenta tehtiin
matemaattisella liikennemallijärjestelmällä, jolle annetaan lähtötietoina eri vaihtoehtoja kuvaavat muuttujat. Liikennemallijärjestelmän muuttujia ovat mm. kulkutapakohtaiset matka-ajat
sekä joukkoliikennevälineiden vaihtojen määrä, jotka muodostettiin EMME/2 – ohjelmaan koodattujen liikennejärjestelmän
kuvausten perusteella.
Liikennemallit ovat työkalu, joilla voi arvioida uusien kulkuvälineiden vaikutuksia matkustamiseen. Mallien tulokset antavat
hyvän käsityksen tutkitun vaihtoehdon liikenteellisestä vaikutuksesta
Liikennemallit on muodostettu laajojen liikennetutkimuksien
aineistoista. Tutkimukset koostuvat laajoista henkilöhaastatteluista sekä matkustaja- ja ajoneuvolaskennoista. Haastatteluilla
kartoitetaan ihmisten liikkumista ja matkaan liittyvien valintojen
perusteita. Aineiston perusteella tiedetään seudulla tehtävien
matkojen määrä, suuntautuminen ja kulkutavat. Matkustajien
haastatteluiden ja kerättyjen tietojen perusteella on muodostettu matemaattiset mallit:
•

vuosi 2030
asukkaat
594 500
298 400
9 800
235 200

työpaikat
401 800
145 000
2 600
119 000

1 137 882

668 303

asukasmäärät tilanteessa 31.12.2004
työpaikat Espoo ja Helsinki 31.12.2002, Vantaa 31.12.2003

Liikenteellisiä tarkasteluja tehtiin myös Kamppiin päättyvistä pinnassa kulkevista pikaraitiotievaihtoehdoista. Lisävaihtoehdot lähtevät Matinkyläsä ja kulkevat Lauttasaaren ja Ruoholahden kautta
Kampin bussiterminaaliin, jossa on päätepysäkki nykyisen länsisuunnan terminaalin paikalla. Metro päättyy näissä Ruoholahteen
kuten nykyisinkin. Kampin pikaraitiotievaihtoehtoina tarkasteltiin Katajaharjusta Länsiväylää ja edelleen Ruoholahdesta
Porkkalankatua pitkin Kamppiin kulkevaa vaihtoehtoa sekä
Lauttasaaressa Lauttasaarentietä kulkevaa vaihtoehtoa.

•
•
•

Tuotosmallit, joilla lasketaan ihmisten tekemien matkojen
määrä.
Suuntautumismallit, joilla valitaan matkoille määränpää
Kulkutavan valintamallit, joilla valitaan kullekin matkalle
paras kulkutapa
Reitinvalintamallit, joilla valitaan matkalla käytettävä reitti.

Nykyisin käytössä olevat mallit on muodostettu 1980-luvulla ja
niitä on tarkistettu aika ajoin, viimeksi vuonna 2003. Malleissa
matkat on ryhmitelty niiden tarkoituksen mukaan.
Malleja käytetään liikenne-ennusteiden laskemisessa. Tarkasteltavan vaihtoehdon mukaiset lähtötiedot syötetään malliin:
•
•
•

kuvaus liikennejärjestelmästä (mm. liikenneverkot, joukkoliikenteen reitit, matkojen kustannukset)
maankäyttötiedot (asukasmäärät ikäryhmittäin ja työpaikkamäärät toimialaluokittain)
taustamuuttujaoletukset (mm. BKT, työllisyys, autonomistus).

Mallijärjestelmä tuottaa ennusteena arviot matkojen määrästä
eri osa-alueiden välillä tehtynä eri kuljetusvälineillä (kevyt liikenne, henkilöauto, joukkoliikenne). Ennustetut matkamäärät
syötetään tietokoneelle luotuun liikennejärjestelmän kuvaukseen ja tuloksena saadaan arvio mm. matkustajamääristä eri
kulkuvälineissä.
fyysinen matka

matkatuotos

asukkaat ja työpaikat

mikä on matkan tarkoitus?
mitä vaihtoehtoja on?

suuntautuminen

kulkuyhteydet
määränpään vaihtoehdot

mitä vaihtoehtoja?
halvin, nopein, mukavin?

kulkutapa

hinta, nopeus, mukavuus
tottumus

mitä vaihtoehtoja?
halvin, nopein, mukavin?

reitinvalinta

hinta, nopeus, mukavuus
tottumus

Kuva 6.1. Liikenne-ennusteprosessi

6.2.2 Liikenne-ennusteiden epävarmuustekijät
Liikenne-ennusteet ovat oletuksia tulevaisuuden tilanteesta.
Ennusteiden virhemahdollisuuksia pyritään minimoimaan, mutta
maailma saattaa kehittyä eri tavalla kuin mitä nyt kuvitellaan.
Liikenne-ennusteet
heijastavat
nykyistä
käyttäytymistä.
Ihmisten arvot muuttuvat ja arvojen muutos saattaa heijastua
myös matkustuskäyttäytymiseen. Matkustamiseen vaikuttaa
polttoaineiden hinnat ja talouden yleinen kehitys. Tehdyissä ennusteissa on oletettu, että näiden tekijöiden kehitys on maltillista, eikä radikaaleja muutoksia tapahtuisi. Liikenne-ennusteisiin
vaikuttaa hyvin voimakkaasti maankäytön ennustettu kehitys.
Jos maankäytön määrä muuttuu poikkeavasti nyt oletetusta,
muuttuvat ennusteet nyt tehdyistä.
Liikenne-ennusteet on laadittu YTV:n liikennemallijärjestelmällä, samoilla oletuksilla kuin pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman liikenne-ennusteet.On mahdollista, että raiteille tulee ennustettua enemmän käyttäjiä. Tästä ovat esimerkkeinä mm. Vuosaaren metrosta ja Tikkurilan kaupunkiradasta
saadut kokemukset. Toisaalta Leppävaaran kaupunkiradan seurantatulokset ovat ennustemallien mukaiset. (Vuosaaren metron ja kaupunkiradan vaikutusselvitykset.)
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6.3 Vaihtoehtojen matkustajamäärät
Nykyisin Länsiväylällä kulkee kaupunkien rajan kohdalla 40 000
- 45 000 joukkoliikennematkustajaa vuorokaudessa. Luvussa on
mukana matkat molempiin suuntiin.
Liikennemallien ja ennusteiden perusteella Espoon ja Helsingin
rajan ylittäviä matkustajia olisi nykytyyppisessä bussijärjestelmässä vuonna 2030 noin 51 000 vuorokaudessa.
Kehitetyssä bussijärjestelmässä kaupunkien rajan ylittäisi n.
53 000 matkustajaa vuorokaudessa ennusteiden mukaan vuonna 2030.
Metro saa ennusteissa suurimmat matkustajamäärät. Kaupunkien
rajan ylittäisi n. 56 000 matkustajaa/vuorokausi. Kombi –vaihtoehdossa kaupunkien rajan yli kulkisi n. 53 000 matkustajaa/
vuorokausi
Kaikki pikaraitiotievaihtoehdot saisivat huomattavasti vähemmän matkustajia. Rajan yli matkustaisi 32 000 – 36 000 matkustajaa vuorokaudessa ennusteiden mukaan vuonna 2030.
Taulukko 6.2. Joukkoliikennevälineillä Espoon ja Helsingin rajan
ylittävän matkustajien määrä Länsiväylän poikkileikkauksessa
liikenne-ennusteiden mukaan vuonna 2030.
tilanne

matkustajaa/
vrk

Nykytilanne

40 000 – 45 000

Nykyisen tyyppinen bussi

51 000

Kehitetty bussi

53 000

Metro

56 000

Kombimetro

53 000

Pikaraitiotie Lauttasaari-Matinkylä

36 000

Pikaraitiotie Kamppi-Matinkylä
(Länsiväylää)

35 000

Pikaraitiotie Lauttasaari-Matinkylä
(Lauttasaarenkatua)

32 000

Pikaraitiotievaihtoehdossa (Lauttasaari – Matinkylä) kaupunkien
rajan ylittää noin 15 000 matkustajaa vähemmän kuin nykytyyppisessä bussijärjestelmässä. Pikaraitiotievaihtoehdossa tehdään
Etelä-Espoon alueelta 11 500 joukkoliikennematkaa vähemmän,
n. 5 500 automatkaa enemmän ja vajaa 2000 kevyen liikenteen
matkaa enemmän kuin nykytyyppisessä bussijärjestelmässä.
Mallien mukaan pikaraitiotiejärjestelmässä tehdään 4000 – 5000
joukkoliikennematkaa pohjoisempien yhteyksien kautta, etupäässä rantaradan junilla ja raide-Jokerilla (kuva 6.9). Helsingin
keskustaan suuntautuvista matkoista osa siirtyy matkoihin
Etelä-Espoon alueelle.
Taulukko 6.3. Ennustettu joukkoliikennematkojen prosenttiosuus Länsiväylällä Helsingin ja Espoon rajalla. Sisältää kaikki
matkat.
vaihtoehto

osuus

Nykyisen tyyppinen bussi

32,7 %

Kehitetty bussi

33,6 %

Metro

35,0 %

Kombimetro

33,7 %

Pikaraitiotie Lauttasaari-Matinkylä

25,7 %
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Kuva 6.2. Joukkoliikenteen matkustajamäärät nykytyyppisessä bussivaihtoehdossa liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa

Kuva 6.3. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kehitetyssä bussivaihtoehdossa liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa
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Kuva 6.4. Joukkoliikenteen matkustajamäärät metrovaihtoehdossa liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa.

Kuva 6.6. Joukkoliikenteen matkustajamäärät pikaraitiotievaihtoehdossa Lauttasaari – Matinkylä liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa.
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Kuva 6.5. Joukkoliikenteen matkustajamäärät kombivaihtoehdossa liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa.

Kuva 6.7. Joukkoliikenteen matkustajamäärät pikaraitiotievaihtoehdossa Kamppi – Matinkylä (Länsiväylää) liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa.
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Kuva 6.8. Joukkoliikenteen matkustajamäärät pikaraitiotievaihtoehdossa Kamppi – Matinkylä (Lauttasaarenkatua)
liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa

Kuva 6.9. Vuorokauden matkustajamäärien siirtymät pikaraitiotievaihtoehdossa Lauttasaari – Matinkylä verrattuna nykyiseen
bussivaihtoehtoon ennusteiden mukaan vuonna 2030.
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6.4 Vaikutukset matkojen suuntautumiseen
Mallitarkastelujen perusteella vuoden 2030 tilanteessa kaikki
vaihtoehdot, lukuun ottamatta pikaraitiotiejärjestelmää, lisäävät joukkoliikenteen matkoja verrattuna nykytyyppiseen bussiin. Joukkoliikennematkoja on enemmän sekä Etelä-Espoon ja
Helsingin välillä, että koko seudun alueella. Kaiken kaikkiaan
joukkoliikenteen osuus kaikesta liikenteestä tulee pienenemään
hieman kaikista PLJ 2002:ssa esitetyistä joukkoliikenteen edistämistoimista huolimatta.

Taulukko 6.4. Ennustettu Etelä-Espoon joukkoliikennematkojen
prosenttiosuus Länsiväylällä Helsingin ja Espoon rajalla.
vaihtoehto

osuus

Nykyisen tyyppinen bussi

41,6 %

Kehitetty bussi

41,6 %

Kehitetty bussi lisää hieman joukkoliikennematkoja Espoon ja
Helsingin keskustan välillä. Koko seudun tasolla joukkoliikennematkoja tulee 800 lisää.

Metro

41,2 %

Kombimetro

40,8 %

Metro vähentää hieman matkustajia Espoon ja Helsingin keskustan välillä, mutta lisää muualle seudulle menevien matkustajien
määrää. Kokonaisuudessaan seudulla tehdään vuorokaudessa
3 500 joukkoliikennematkaa enemmän kuin nykytyyppisessä
bussijärjestelmässä.

Pikaraitiotie Lauttasaari-Matinkylä

36,5 %

Kombi vähentää hieman matkustajia Espoon ja Helsingin keskustan sekä Itä-Helsingin välillä, eikä lisää muualle menevien
matkustajien määrää. Koko seudulla joukkoliikennematkoja tulee 700 lisää.
Kaikki pikaraitiotievaihtoehdot vähentävät runsaan neljänneksen
Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välisiä joukkoliikennematkoja sekä vähäisessä määrin Etelä-Espoosta muualle seudulle
suuntautuvia matkoja. Koko seudulla joukkoliikennematkat vähenevät 4 900 – 8 900:lla.
Hgin niemelle

muualle

lisää vähän

lisää vähän

Metro

vähentää vähän

lisää vähän

Kombi

vähentää vähän

lisää vähän

Pikaraitiotie Lauttasaari-Matinkylä

vähentää
merkittävästi

vähentää

Pikaraitiotie Kamppi-Matinkylä
(Länsiväylää)

vähentää
merkittävästi

vähentää

Pikaraitiotie Lauttasaari-Matinkylä
(Lauttasaarenkatua)

vähentää
merkittävästi

vähentää

Kehitetty bussi

6.10. Vaihtoehtojen vaikutus Etelä-Espoon joukkoliikennematkojen suuntautumiseen vuoden 2030 tasossa ennusteiden mukaan

Seuraavan aukeaman kuvissa 6.11-6.17 esitetään joukkoliikenteellä tehtävät Etelä-Espoon alueelta lähtevien ja saapuvien
matkojen määrät seudun muille alueille. Kuvissa Etelä-Espoon
kohdalla oleva ympyrä kuvaa Etelä-Espoon sisäisiä matkoja.
Suuntautumispalkeissa näytetään vaihtoehtojen osalta joukkoliikennematkojen osuus ajoneuvomatkoista (joukkoliikenne
%-osuus), matkojen määrä vuorokaudessa ja erotus nykytyyppiseen bussijärjestelmään vuoden 2030 tasossa ennusteiden
mukaan.
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Kuva 6.11 (vasemmalla ylhäällä). Etelä-Espoon alueen vuorokauden joukkoliikennematkojen suuntautuminen ennusteiden mukaan vuonna 2030 nykytyyppisessä bussijärjestelmässä. Ympyrä
kuvaa Etelä-Espoon sisäisiä matkoja.
Kuva 6.12 (keskellä ylhäällä). Etelä-Espoon alueen vuorokauden joukkoliikennematkojen suuntautuminen ennusteiden mukaan vuonna 2030 kehitetyssä bussijärjestelmässä. Ympyrä kuvaa
Etelä-Espoon sisäisiä matkoja.
Kuva 6.13 (oikealla ylhäällä). Etelä-Espoon alueen vuorokauden joukkoliikennematkojen suuntautuminen ennusteiden mukaan vuonna 2030 metrojärjestelmällä. Ympyrä kuvaa Etelä-Espoon
sisäisiä matkoja.
Kuva 6.14 (vasemmalla alhaalla). Etelä-Espoon alueen vuorokauden joukkoliikennematkojen suuntautuminen ennusteiden mukaan vuonna 2030 kombijärjestelmässä. Ympyrä kuvaa Etelä-Espoon
sisäisiä matkoja.
Kuva 6.15 (toinen vasemmalta alhaalla). Etelä-Espoon alueen vuorokauden joukkoliikennematkojen suuntautuminen ennusteiden mukaan vuonna 2030 pikaraitiotiejärjestelmällä Lauttasaari
– Matinkylä. Ympyrä kuvaa Etelä-Espoon sisäisiä matkoja
Kuva 6.16 (kolmas vasemmalta alhaalla). Etelä-Espoon alueen vuorokauden joukkoliikennematkojen suuntautuminen ennusteiden mukaan vuonna 2030 pikaraitiotiejärjestelmällä Kamppi
– Matinkylä Länsiväylän varressa. Ympyrä kuvaa Etelä-Espoon sisäisiä matkoja.
Kuva 6.17 (oikealla alhaalla). Etelä-Espoon alueen vuorokauden joukkoliikennematkojen suuntautuminen ennusteiden mukaan vuonna 2030 pikaraitiotiejärjestelmällä Kamppi – Matinkylä
Lauttasaarenkatua pitkin. Ympyrä kuvaa Etelä-Espoon sisäisiä matkoja.
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6.5 Vaikutukset henkilöautomatkoihin
Länsisuunnan joukkoliikennejärjestelmäratkaisu vaikuttaa vaihtoehdosta riippumatta hyvin vähän henkilöautoliikenteen ja muun
ajoneuvoliikenteen määriin. Kehitetty bussi ei vaikuta ajoneuvoliikenteen määrään. Raidevaihtoehdot vähentävät ajoneuvoliikennettä Länsiväylällä kaupunkien rajalla korkeintaan 0,5 prosenttiyksikköä.
Metro vähentää henkilöautoliikennettä hieman etenkin Lauttasaaren alueella sekä myös muiden asemien läheisyydestä, mutta lisää aavistuksen verran liikennettä muualle Etelä-Espooseen.
Kombijärjestelmän vaikutukset ovat samantyyppisiä metron
kanssa.
Pikaraitiotie Matinkylä - Lauttasaari vähentää hieman henkilöautoliikennettä Lauttasaaren matkoilla (ja myös Otaniemen
matkoilla). Vaihtoehto lisää vähäisessä määrin henkilöautoliikennettä Etelä-Espoossa. Myös tutkitut pikaraitiotievaihtoehdot
Kamppiin lisäävät vähäisessä määrin henkilöautoliikennettä.

Kuva 6.18 (vasemmalla ylhäällä). Vuorokauden ajoneuvoliikennemäärien muutokset kehitetyllä bussijärjestelmällä verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään vuonna 2030 (punainen on lisäystä ja vihreä vähennystä nykytyyppiseen bussijärjestelmään verrattuna).
Kuva 6.19 (keskellä ylhäällä). Vuorokauden ajoneuvoliikennemäärien muutokset metrojärjestelmällä verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään vuonna 2030 (punainen on lisäystä
ja vihreä vähennystä nykytyyppiseen bussijärjestelmään verrattuna).
Kuva 6.20 (oikealla ylhäällä). Vuorokauden ajoneuvoliikennemäärien muutokset kombijärjestelmällä verrattuna nykytyyppiseen
bussijärjestelmään vuonna 2030 (punainen on lisäystä ja vihreä
vähennystä nykytyyppiseen bussijärjestelmään verrattuna).
Kuva 6.21 (vasemmalla alhaalla). Vuorokauden ajoneuvoliikennemäärien muutokset pikaraitiotiejärjestelmällä Lauttasaari
-Matinkylä verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään vuonna 2030 (punainen on lisäystä ja vihreä vähennystä nykytyyppiseen bussijärjestelmään verrattuna).
Kuva 6.22 (keskellä alhaalla). Vuorokauden ajoneuvoliikennemäärien muutokset pikaraitiotiellä Kamppi–Matinkylä (Länsiväylää) verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään vuonna 2030 (punainen on lisäystä ja vihreä vähennystä nykytyyppiseen bussijärjestelmään verrattuna).
Kuva 6.23 (oikealla alhaalla). Vuorokauden ajoneuvoliikennemäärien muutokset pikaraitiotie Kamppi–Matinkylä (Lauttasaarenkatua) verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään
vuonna 2030,(punainen on lisäystä ja vihreä vähennystä nykytyyppiseen bussijärjestelmään verrattuna).
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6.6 Vaikutukset matka-aikaan ja vaihtomääriin
Bussivaihtoehdoissa on kohtuullisen nopeat matka-ajat EteläEspoon ja Helsingin välillä. Tarkasteluissa matka-ajat perustuvat liikennemalliin ja ovat pääsääntöisesti vaihdottomia EteläEspoon ja Helsingin keskustan välillä. Länsiväylää kulkevat linjat, jotka eivät poikkea Tapiolassa tai Lauttasaaressa tarjoavat
nopeimmat yhteydet.

Matka-aikojen vertailemiseksi on liikennemallista poimittu eräiden alueiden väliset matka-ajat (taulukko 6.5). Alueet näkyvät
kuvan 6.25 kartassa. Ajat kuvaavat vuoden 2030 aamuruuhkan
matka-aikoja liikenne-ennusteen perusteella laskettuna.

Raidejärjestelmissä matkalla Etelä-Espoosta Helsinkiin on tyypillisesti vaihto.
Metro on raidevälineistä nopein ja se tarjoaa vaihdottoman yhteyden
nykyiseen metroverkkoon. Asemien lähialueilta (alle 1 km etäisyys)
metro on nopeampi kuin nykytyyppinen bussi. Liityntämatkan
käyttäjille metro on hitaampi kuin nykyinen bussi.
Kombi on lähes yhtä nopea kuin metro ja liikennöi Hakaniemeen
saakka. Kombi pidentää matka-aikoja itämetron alueella, sillä
Kombin sovittaminen itämetron aikatauluihin pidentää metron
vuorovälejä.
Pikaraitiotie on raideyhteyksistä hitain ja matkalla Helsingin
keskustaan on vaihto metroon Lauttasaaressa. Vaihto tapahtuu
samassa tasossa asemalaiturin toiselta puolelta. Kamppiin päättyvä, Lauttasaaren kautta kulkeva pikaraitiotie, on pikaraitiotievaihtoehdoista hitain.
Kuva 6.25. Matka-aikavertailun alueet.
25,0
21,1

7,9
6,7

4,8

Metro

0,0

18,5

16,6

LauttasaariKamppi
TapiolaLauttasaari
MatinkyläTapiola

Kehitetty bussi

4,4

16,6

10,5

7,8

5,0

16,5
3,8

18,5

Nykytyyppinen
Nykyinen bussi
bussi

10,0

16,0
3,8

Kombi

15,0

3,8

Pikaraitiovaunu

minuuttia

20,0

Kuva 6.24. Ajoaika Matinkylästä Kamppiin eri vaihtoehdoissa.

Taulukko 6.5. Alueiden välisiä matka-aikoja minuutteina eri
vaihtoehdoissa
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Taulukkoon 6.6 on laskettu matka-aikojen erotus verrattuna nykytyyppisen bussijärjestelmän mukaiseen matka-aikaan.
Verrattuna nykytyyppiseen bussiin raidevaihtoehdot lyhentävät
matka-aikoja Lauttasaaresta kun taas Espoosta ne yleensä pidentävät.

Taulukko 6.6. Eräiden alueiden välisten matka-aikojen ero minuutteina eri vaihtoehdoissa verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään.
kehitetty bussi

määränpää

lähtöpaikka
Lauttasaari ostari
Pohjois-Tapiola ostari
Matinkylä etelä
Olari keskus
Soukka keskus
Espoonlahti Lippulaiva
Saunalahti
Suomenoja Länsikeskus

Rautatientori
0
-1
-2
-2
-2
-2
-2
-2

metro

määränpää

lähtöpaikka
Lauttasaari ostari
Pohjois-Tapiola ostari
Matinkylä etelä
Olari keskus
Soukka keskus
Espoonlahti Lippulaiva
Saunalahti
Suomenoja Länsikeskus

Rautatientori
-7
-13
2
1
2
2
3
1

pikaraitiotie

määränpää

lähtöpaikka
Lauttasaari ostari
Pohjois-Tapiola ostari
Matinkylä etelä
Olari keskus
Soukka keskus
Espoonlahti Lippulaiva
Saunalahti
Suomenoja Länsikeskus

Rautatientori
-7
3
7
9
8
8
9
7

kombi

määränpää

lähtöpaikka
Lauttasaari ostari
Pohjois-Tapiola ostari
Matinkylä etelä
Olari keskus
Soukka keskus
Espoonlahti Lippulaiva
Saunalahti
Suomenoja Länsikeskus

Rautatientori
-7
-12
2
1
2
2
2
0

HYKS
0
0
0
0
0
0
0
0

Pasilan
virastotalo Itäkeskus
0
0
0
0
-3
0
-2
0
-6
0
-1
0
-1
0
-1
0

Lentoasema
0
0
-2
-2
-2
-2
-1
-2

Tikkurilan
asema
0
0
-2
-2
-2
-1
-2
-2

HYKS
-5
0
-1
8
-1
4
8
2

Pasilan
virastotalo Itäkeskus
-9
-7
0
-5
-5
2
4
2
-1
2
7
2
3
3
2
1

Lentoasema
-9
0
0
-2
2
0
0
-3

Tikkurilan
asema
-9
0
-1
1
1
-1
1
-2

HYKS
-5
0
-1
8
-1
4
8
2

Pasilan
virastotalo Itäkeskus
-9
-7
0
0
2
7
4
6
-1
7
7
7
3
8
2
5

Lentoasema
-9
0
8
3
5
4
7
-3

Tikkurilan
asema
-9
0
4
6
7
8
4
2

HYKS
-5
0
-1
8
-1
4
8
2

Pasilan
virastotalo Itäkeskus
-8
-5
0
0
-5
3
4
3
-1
3
7
3
3
4
2
2

Lentoasema
-8
0
-1
-2
1
0
0
-4

Tikkurilan
asema
-8
0
-1
0
1
-1
0
-2
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Bussijärjestelmän ja raidejärjestelmän erona on myös joukkoliikenteen matka-ajan erilainen jakautuminen osamatkoihin.
Kokonaisaika on tärkeä tekijä matkassa, mutta oleellista on
myös matkan osavaiheiden kestoajat. Taulukossa 3 on vertailtu
muutamien alueparien välillä kävely-, odotus- ja kulkuvälineen
ajoaikaa sekä vaihtojen määrää. Ajat on saatu liikenne-ennusteesta, jossa ennustemalli on valinnut nopeimman mahdollisen
kulkuvälineyhdistelmän. Matkat voivat sisältää erilaisia kulkuvälineyhdistelmiä eri vaihtoehtojen välillä.

Kuva 6.26. Joukkoliikennematkojen osavaiheiden kestot PohjoisTapiolan ostoskeskuksesta ennusteiden mukaan vuoden 2030
aamuhuipputunnin aikana

Kuva 6.27. Joukkoliikennematkojen osavaiheiden kestot
Matinkylän eteläosista ennusteiden mukaan vuoden 2030 aamuhuipputunnin aikana

Kuva 6.28. Joukkoliikennematkojen osavaiheiden kestot Olarin
ostoskeskuksesta ennusteiden mukaan vuoden 2030 aamuhuipputunnin aikana

Kuva 6.29. Joukkoliikennematkojen osavaiheiden kestot Soukan
ostoskeskuksesta ennusteiden mukaan vuoden 2030 aamuhuipputunnin aikana
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Taulukkoon 6.7 on laskettu alueiden välisten keskimääräisten
matkan osa-aikojen erotus verrattuna nykytyyppisen bussijärjestelmään. On huomattava, että alueiden välisillä matkoilla käytetään useita reittiyhdistelmiä, joiden välinen painotus muuttuu
järjestelmien välillä. Siksi esimerkiksi vaihtomäärät voivat olla
desimaalilukuarvoja.

helpompaa matkaa suhteessa nykytyyppiseen bussijärjestelmään. Luvut ovat peräisin liikenne-ennusteesta vuoden 2030
aamuruuhkasta ja kuvaavat alkavien matkojen tilannetta.

Pikaraitiotie Lauttasaari – Matinkylä parantaa palvelutasoa Lauttasaaressa ja Otaniemessä. Vaihtoehto heikentää palvelutasoa
huomattavasti yleisesti Etelä-Espoossa.

Kehitetty bussi on nykytyyppistä bussijärjestelmää parempi,
mutta erot eivät ole suuria.

Pikaraitiotie Kamppi– Matinkylä parantaa hieman palvelutasoa
Lauttasaaressa ja Otaniemessä. Vaihtoehto heikentää palvelutasoa huomattavasti yleisesti Etelä-Espoossa. Länsiväylän
vartta kulkeva linjaus on parempi Espoon matkustajille, mutta
Lauttasaarenkadun linjaus on parempi lauttasaarelaisille

Metro parantaa palvelutasoa Lauttasaaressa sekä KaakkoisEspoossa asemien lähialueilla. Metro heikentää palvelutasoa
Lounais-Espoossa

6.6.1 Matkavastus
Eri järjestelmien matkavastuksen muutosta on analysoitu liikennemallin tuottamilla matka-ajoilla ja vaihtomäärillä.
Matkavastuksen (vaivan) muutosta, jossa on yhdistetty matkaaika ja vaihtojen määrä, on kuvattu vertaamalla analysoitavia
vaihtoehtoja nykytyyppiseen bussijärjestelmään. Karttakuvissa
punainen väri osoittaa vastuksen lisääntymistä ja vihreä kuvaa

Kombi on palvelutasoltaan suunnilleen metron tasolla. Niittymaan asema parantaa kombin yhteyksiä metroon verrattuna.
Itäsuunnan metron vuorovälin pidentyminen hieman heikentää
kombijärjestelmän palvelutasoa tasaisesti nykyisen metron vaikutusalueella.

Taulukko 6.7. Eräiden alueiden välisten matkan osa-aikojen ero minuutteina eri vaihtoehdoissa verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään.

Pikaraitiotie

Kehitetty bussi
mistä
Pohjois-Tapiola ostari

Matinkylä etelä

Olari keskus

Soukka keskus

minne
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema

kävely- odotusaika
aika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
-1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ajoaika
-1
0
0
0
-2
0
0
-2
-2
0
0
-2
-2
0
0
-2

kokonaisaika
-1
0
0
0
-2
0
0
-2
-2
0
0
-2
-2
0
0
-2

vaihtomäärä
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

minne
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema

kävely- odotusaika
aika
0
1
0
0
0
-1
0
0
6
0
0
0
6
-2
4
0
-1
1
1
3
-2
0
-4
2
-1
3
0
0
-2
1
-4
2

ajoaika
-14
0
-5
0
-4
0
-2
-4
1
4
4
0
1
-1
4
3

kokonaisaika
-13
0
-5
0
2
-1
2
0
1
8
2
-2
2
-1
2
2

vaihtomäärä
1,0
0,0
0,5
0,0
-1,0
0,0
-2,0
-1,0
1,0
-0,8
0,0
1,0
1,0
0,0
0,0
0,6

Pohjois-Tapiola ostari

Matinkylä etelä

Olari keskus

Soukka keskus

Pohjois-Tapiola ostari

Matinkylä etelä

Olari keskus

Soukka keskus

minne
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema

kävely- odotusaika
aika
-2
1
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
6
-2
-6
6
-2
2
1
3
-2
1
-5
5
-1
1
0
0
-2
1
-5
5

ajoaika
4
0
0
0
0
0
3
9
9
4
7
3
8
-1
8
5

kokonaisaika
3
0
0
0
7
-1
7
8
9
8
6
3
8
-1
7
5

vaihtomäärä
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
-0,3
1,6
-0,8
1,0
0,7
1,6
0,0
1,0
0,4

minne
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema
Rautatientori
HYKS
Itäkeskus
Lentoasema

kävely- odotusaika
aika
0
1
0
0
0
0
0
0
6
-1
0
0
6
-2
4
-1
0
1
1
3
-1
2
-3
2
-1
2
0
0
-2
2
-4
1

ajoaika
-14
0
0
0
-4
0
-1
-4
-1
4
2
-1
1
-1
4
4

kokonaisaika
-12
0
0
0
2
-1
3
-1
1
8
3
-2
2
-1
3
1

vaihtomäärä
1,0
0,0
0,0
0,0
-1,0
0,0
-1,0
-1,0
1,0
-0,8
1,0
1,0
1,0
0,0
1,0
0,6

Viereisen sivun kuvat:
Kuva 6.30 (vasemmalla ylhäällä). Matkavastuksen (matka-ajan
ja vaihtojen) muutos aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030
kehitetyllä bussijärjestelmällä verrattuna nykytyyppiseen
bussijärjestelmään.

Kombi

Metro
mistä

mistä

mistä
Pohjois-Tapiola ostari

Matinkylä etelä

Olari keskus

Soukka keskus

Kuva 6.31 (oikealla ylhäällä). Matkavastuksen (matka-ajan ja
vaihtojen) muutos ennusteiden aamuhuipputunnin matkoilla
vuonna 2030 metrojärjestelmällä verrattuna nykytyyppiseen
bussijärjestelmään.
Kuva 6.32 (vasemmalla alhaalla). Matkavastuksen (matka-ajan
ja vaihtojen) muutos aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030
kombijärjestelmällä verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään.
Kuva 6.33 (oikealla alhaalla). Matkavastuksen (matka-ajan ja
vaihtojen) muutos aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030
pikaraitiotiejärjestelmällä Lauttasaari – Matinkylä verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään
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Kuva 6.34 (oikealla ylhäällä). Matkavastuksen (matka-ajan ja
vaihtojen) muutos aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 pikaraitiotiejärjestelmällä Kamppi – Matinkylä (Länsiväylää)
verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään
Kuva 6.35 (oikealla alhaalla). Matkavastuksen muutos aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 pikaraitiotiejärjestelmällä Kamppi – Matinkylä (Lauttasaarenkatua) verrattuna
nykytyyppiseen bussijärjestelmään.

Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely, arviointiselostus
LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely, arviointiselostus
LIIKENTEELLISET VAIKUTUKSET

57

6.6.2 Esimerkkejä matka-ajoista
Esimerkkimatka Soukasta Kaivopuistoon sillä reittiyhdistelmällä,
jonka liikennemalli havaitsi parhaaksi. Taulukossa 6.8 on esitelty
matkan osavaiheet ja kestot minuutteina kokonaisajan lisäksi.
Ajat kuvaavat keskimääräisiä aikoja liikennemallista laskettuna.

Aikataulut raidevälineillä välillä Matinkylä - Kamppi.
Aikatauluissa on asemien väliset matka-ajat minuutteina.

Taulukko 6.8. Matkan Soukasta Kaivopuistoon matka-aika vuoden 2030 tilanteessa eri liikennejärjestelmävaihtoehdoissa (matka-ajat liikenne-ennusteesta).

Busseilla
kävely bussipysäkille
odotusaika
seutulinja 143A Kampin terminaaliin
liityntäkävely ja odotus
ratikka 3B tai 10
kävely Kaivopuistoon

Metrolla
kävely bussipysäkille
odotusaika
liityntälinja 143L Matinkylän
terminaaliin
liityntäkävely ja odotus
metro Rautatientorille
liityntäkävely ja odotus
ratikka 9
kävely Kaivopuistoon

Pikaratikalla
kävely bussipysäkille
odotusaika
liityntälinja 143L Matinkylän
terminaaliin
liityntäkävely ja odotus
pikaratikka Lauttasaareen
liityntäkävely ja odotus
metro Rautatientorille
liityntäkävely ja odotus
ratikka 9
kävely Kaivopuistoon

Kombilla
kävely bussipysäkille
odotusaika
liityntälinja 143L Matinkylän
terminaaliin
liityntäkävely ja odotus
kombijuna Rautatientorille
liityntäkävely ja odotus
ratikka 9
kävely Kaivopuistoon

ve 0
45
3
2
25
4
8
3
47
3
2

ve 0+
43
3
2
23
4
8
3

9
3
17
3
8
3
52
3
2
9
2
17
1
5
3
8
3
47
3
2
9
2
18
3
8
3

6.6.3 Matka-aikamuutosten kohdentuminen väestöön
Tarkastellut raidevaihtoehdot muuttavat matkustamista Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä. Kävelyetäisyyden päässä raideasemista matka-ajat nopeutuvat metrolla ja kombilla sekä joillakin pikaraitiotien pysäkeillä verrattuna bussijärjestelmään.
Kauempana asemista, etenkin liityntäbussiin tukeutuvilla alueilla matka-ajat pidentyvät bussiin verrattuna.
Vaihtoehtojen välisiä eroja selvitettiin tarkastelemalla alueellisia
matka-aikamuutoksia. Tarkastelussa laskettiin asukasmäärät
niille alueille, joille matka-aika pidentyy tai lyhenee. Matka-ajan
muutos katsottiin merkittäväksi, jos muutos on yli minuutin suuruinen. Taulukossa 6.9 esitetään niiden alueiden asukasmäärät,
joilla matka-aikamuutos on merkittävä.
Bussijärjestelmän kehittäminen ei vaikuta merkittävästi matkaaikoihin. Kehittämistoimenpiteet lyhentävät matka-aikoja vain
vähän (alle 0,5 min) ja näin ollen merkityksellisiä matka-aikamuutoksia ei väestöön kohdistu.
Metrojärjestelmä toisaalta pidentää matka-aikoja ja toisaalta lyhentää niitä. Alueilla, joilla matka-ajan pidentyy 1 – 2 minuuttia,
asuu noin 2 800 ihmistä enemmän kuin vastaavasti lyhentyvien
aikojen alueilla. Yli 2 minuutilla lyhentyvien matka-aikojen alueilla asuu noin 10 500 enemmän ihmisiä kuin vastaavan matkaajan pidennyksen alueilla metrojärjestelmässä.
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6.7 Vaikutukset joukkoliikenteen käyttöön
Pikaraitiotie pidentää matka-aikoja suuremmalla väestönosalla
kuin muut raidevaihtoehdot. 1-2 minuutin matka-ajan pidentymisen alueilla on noin 9 500 asukasta enemmän kuin alueilla,
joilla matka-aika lyhenee. Yli 2 minuutin matka-ajan pidentymisen alueilla asuu noin 61 600 asukasta enemmän kuin lyhenevien matka-aikojen alueilla. Kokonaisuudessaan pikaraitiotie pidentää matka-aikoja yli 71 000 asukkaan vaikutusalueella kuin
niitä lyhentää.
Kombijärjestelmän vaikutukset ovat lähellä metrojärjestelmää.
Yleisesti pidentyvien matka-aikojen alueilla asuu suunnilleen saman verran ihmisiä kuin metrossa, mutta lyhentyvien aikojen
alueilla vähemmän. Yli 1- 2 minuutin matka-ajan pidentymisen
alueilla asuu noin 9 500 asukasta enemmän kuin alueilla, joilla
matka-ajat lyhenevät. Alueilla, joilla matka-aika lyhenee yli 2
minuuttia asun 6 600 ihmistä enemmän kuin pidentyvien matka-aikojen alueilla.
Taulukko 6.9. Niiden asukkaiden määrä, joiden asuinalueilta
matka-aika pidentyy tai lyhenee yli minuutin eri vaihtoehdoissa
verrattuna nykyisen kaltaiseen bussijärjestelmään (ennusteiden
mukaan vuoden 2030 tilanteessa).
Bussi
Metro
Pikaratiotie
Kombi
pidentyy lyhenee pidentyy lyhenee pidentyy lyhenee pidentyy lyhenee
1 - 2 min
0
0
30 750 27 930 25 607 16 022 33 330 23 815
2 - 3 min
0
0
3 884
9 694 49 460
0
2 798
5 556
3 - 4 min
0
0
1 503
0 16 419
741
2 589
1 032
4 - 5 min
0
0
0
741
1 935
0
0
0
yli 5 min
0
0
0
5 499
51
5 499
0
5 499
>10 min
0
0
67
0
16
0
67
0
Yhteensä
0
0
36 204 43 864 93 488 22 262 38 784 35 901

Metrojärjestelmässä alueilla, joilla matka-aikojen lyheneminen
on merkittävää, on noin 7 700 asukasta enemmän kuin alueilla,
joilla matka-aika pitenee merkittävästi. Pikaraitiotiessä matkaaika pitenee alueilla, joilla asuu yli 71 300 asukasta enemmän
kuin lyhenevien matka-aikojen alueilla. Kombivaihtoehdossa
alueilla, joilla matka-aika pitenee, on 2 900 asukasta enemmän
kuin alueilla, joilla matka-ajat lyhenevät.

Koko seudulla tehdään ennusteiden mukaan vuonna 2030 noin
3,6 miljoonaa matkaa vuorokaudessa. Ajoneuvoilla tehtävistä matkoista vajaat 38% on joukkoliikennematkoja. Kuvissa
6.37-6.43 on esitetty eri liikennemuotojen - joukkoliikenteen,
henkilöautoliikenteen ja kevyen liikenteen - osuudet tehdyistä
matkoista eri vaihtoehdoissa aamun ruuhkatunnin (aamuhuipputunti) aikana.
Metro ja kehitetty bussi vastaavat toisiaan kulkutapaosuuksilla
mitattuna. Kombi ja nykytyyppinen bussi ovat kulkutapaosuusjakaumaltaan saman tapaisia kun tarkastellaan kokoa seutua.
Pikaraitiotievaihtoehdoissa joukkoliikenteen käyttäjien osuudet
ovat 0,2-0,3 % pienempiä kuin muissa vaihtoehdoissa koko seudun tasolla ennusteiden mukaan vuonna 2030 (taulukko 6.8.
Lauttasaaresta Matinkylään kulkeva pikaraitiotie on tältä osin
hieman parempi kuin Kampista liikennöivä.
Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välisillä matkoilla bussijärjestelmillä on korkeimmat joukkoliikenteen käyttäjien osuudet
(ajoneuvomatkoista noin 44 %). Metro ja kombi saavuttavat
noin 42,5 % osuuden. Pikaraitiotievaihtoehdoissa joukkoliikenteen käyttäjien osuus on 36 - 37,5 % Etelä-Espoon ja Helsingin
keskustan välisillä matkoilla vuonna 2030 ennusteiden mukaan
(taulukko 6.11).
Etelä-Espoon alueella metro ja kombi lisäävät joukkoliikenteen käyttäjien osuutta (0,1-1 %) uusien asemien lähialueilla.
Tapiolan – Otaniemen – Keilalahden alueilla joukkoliikenteen
käyttäjien osuus kasvaa. Liityntälinjaston varassa olevilla alueilla joukkoliikenteen osuus pienenee. Mitä kauempana raideliikenteen asemasta ollaan, sitä enemmän pienenee joukkoliikenteen käyttäjien osuus. Espoonlahden lähialueilla joukkoliikenteen käyttäjien osuudet ovat noin prosentin pienempiä kuin
bussijärjestelmässä.
Pikaraitiotievaihtoehtojen muutoksien alueittaiset suhteet ovat
saman tyyppisiä kuin metrossa ja kombissa, muutokset ovat
vain suurempia ja joukkoliikenteen käyttäjien osuudet pienemmät.
Pikaraitiotievaihtoehdoissa joukkoliikenteen osuudet ovat muita
vaihtoehtoja pienemmät lähes kaikkialla linjan varrella. Muutos
on pieni (-1 – 0%) linjauksen varrella Tapiolan – Otaniemen
– Keilalahden alueella. Otaniemessä pikaraitiotie lisää joukkoliikenteen käyttäjien osuutta bussijärjestelmään verrattuna. Mitä lännempänä ollaan, sitä suurempia muutokset ovat.
Espoonlahden lähialueilla joukkoliikenteen käyttäjien osuudet
ovat kaksi – kaksi ja puoli prosenttia pienempiä kuin bussijärjestelmässä.

Taulukko 6.10. Vaihtoehtojen vaikutus joukkoliikenteen kulkutapaosuuksiin vuonna 2030 liikenne-ennusteiden mukaan koko
seudulla. (joukkoliikenteen osuus ajoneuvomatkoista)
Joukkoliikenteen osuus prosentteina

Nykytyyppinen bussi
Kehitetty bussi
Metro
Kombi
Pikaraitiotie
Pikaraitiotie Kamppiin
Länsiväylää
Pikaraitiotie Kamppiin
Lauttasaarentietä

Vuorokauden
aikana

Aamun huipputunnin aikana

37,8
37,8
37,9
37,8
37,6

46,1
46,2
46,2
46,1
46,0

37,5

45,9

37,5

45,8

Taulukko 6.11. Vaihtoehtojen vaikutus joukkoliikenteen käyttöön Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välisillä matkoilla
vuonna 2030 liikenne-ennusteiden mukaan.
matkamäärät vuorokaudessa
vaihtoehto

Joukkoliikennematkoj
en osuus
ajoneuvo kaikista
matkoista matkoista

Joukkoliikenne

autoliikenne

kevyt
liikenne

Nykytyyppinen bussi

24 926

31 737

1 918

44,0 %

42,5 %

Kehitetty bussi

25 428

31 718

1 915

44,5 %

43,1 %

Metro

22 939

31 182

1 877

42,4 %

41,0 %

pikaraitiotie

17 961

31 206

1 883

36,5 %

35,2 %

Kombi

23 151

31 313

1 890

42,5 %

41,1 %

pikaraitiotie Kamppiin,
Länsiväylää

18 953

31 703

1 921

37,4 %

36,0 %

pikaraitiotie Kamppiin,
Lauttasaarentietä

17 770

31 719

1 923

35,9 %

34,6 %

Kuva 6.36 (vasemmalla ylhäällä). Kulkutapaosuusprosentit aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 nykytyyppisellä bussijärjestelmällä.
Kuva 6.37 (oikealla ylhäällä). Kulkutapaosuusprosentit aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 kehitetyllä bussijärjestelmällä.
Kuva 6.38 (vasemmalla alhaalla). Kulkutapaosuusprosentit aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 metrojärjestelmällä.
Kuva 6.39 (oikealla alhaalla). Kulkutapaosuusprosentit aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 kombijärjestelmällä.
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Kuva 6.40 (oikealla ylhäällä). Kulkutapaosuusprosentit aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 pikaraitiotiejärjestelmällä Lauttasaari – Matinkylä.
Kuva 6.41 (vasemmalla alhaalla). Kulkutapaosuusprosentit aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 pikaraitiotiejärjestelmällä Kamppi - Matinkylä (Länsiväylää).
Kuva Kuva 6.42 (oikealla alhaalla). Kulkutapaosuusprosentit
aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 pikaraitiotiejärjestelmällä Kamppi - Matinkylä (Lauttasaarenkatua).
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6.8 Vaikutukset liikenneturvallisuuteen

6.9 Vaikutukset terminaalien toimivuuteen

Eri vaihtoehtojen osalta liikenneturvallisuutta on tarkasteltu
arvioimalla henkilövahinko-onnettomuuksien määrää eri vaihtoehtojen välillä. Onnettomuusarviot perustuvat liikenne-ennusteiden suoritteisiin ja keskimääräisten onnettomuusasteiden perusteella laskettuihin henkilövahinko-onnettomuuksien
määrään. Ennusteiden perusteella eri vaihtoehdoilla on vähän
eroja ajoneuvoliikenteen määrän suhteen, joten pääosa onnettomuusvaikutuksista keskittyy joukkoliikenteeseen.

Tapiolan ja Matinkylän terminaalien osalta ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisen selvityksen jälkeen (Länsimetron
tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvitys). Terminaalien suunnitelmat ovat edelleen ajan tasalla toimivuuden kannalta. Tapiolan
alueella on joitain kehityshankkeita käynnissä, jotka saattavat
vaikuttaa terminaalien liittymiseen katuverkkoon. Mahdollisen
jatkosuunnittelun yhteydessä on tarkistettava terminaalien
suunnitelmat etenkin Tapiolan terminaalin osalta.

Raideliikennevälineet ovat turvallisempia kuin bussit. Pikaraitiotien onnettomuusaste on arvioitu bussien ja metron onnettomuusasteiden perusteella. Metron ja bussien osalta luvut perustuvat toteutuneeseen onnettomuushistoriaan.

Kampin terminaalin osalta on oleellista bussijärjestelmässä
Kamppiin päättyvän bussiliikenteen määrä. Länsimetron tarveja toteuttamiskelpoisuusselvityksen jälkeen on vuoden 2030 tilanteessa Kamppiin päättyvien bussien määrä vähentynyt. Mm.
190-sarjan bussit ja Lauttasaaren suunta ajetaan Elielin aukiolle,
kun ne aiemmin päätettiin Kampin terminaaliin. Lisäksi seutubussi 106 on vuoden 2030 tilanteessa lakkautettu raide-Jokerin
käyttöönoton yhteydessä. Muutoin Kamppiin liikennöivää bussimäärää ei ole tarvetta muuttaa aiemmista uusien liikenne-ennusteiden perusteella. Koska bussimäärä Kampin terminaalissa
on vähentynyt aiemmista arvioista voidaan olettaa terminaalin
toimivan paremmin kuin länsimetrotyön yhteydessä arvioitiin.
Kamppiin liikennöi bussijärjestelmässä vuoden 2030 tilanteessa
noin 130 bussia huipputunnissa.

Taulukko 6.12. Käytetyt onnettomuusasteet

YKSIKKÖARVOT

HEVA-riski:
onn/milj. km

kuolemariski HEVAonnettomuuksista

Bussit
Metrojunat
Pikaraitiotiejunat

0,5
0,1
0,3

7%
38 %
23 %

Raidejärjestelmissä tapahtuisi 4-5 henkilövahinkoa vähemmän
vuodessa kuin bussijärjestelmässä metrojärjestelmän ollessa
turvallisin.
Taulukko 6.13. Joukkoliikenteen henkilövahinkojen määrä eri
vaihtoehdoissa ennusteiden mukaan vuonna 2030 (kpl/vuosi)

Bussit
Metro
Pikaraitiotie
Yhteensä
Erotus

VE 0

VE 0+

VE metro

VE pikaraitiotie

VE kombi

47,2
0,4
0,7
48,3

47,2
0,4
0,7
48,3
0,0

41,7
0,7
0,6
43,0
-5,3

41,7
0,5
1,2
43,4
-4,9

41,7
0,4
1,7
43,7
-4,6

Henkilöautoliikenteen onnettomuudet laskettiin käyttäen onnettomuusastetta 0,12 heva -onnettomuutta/ milj.ajon.km).
Henkilövahinkojen määrä väheni kehitetyssä bussivaihtoehdossa 0,15 henkilövahinkoa per vuosi, metrovaihtoehdossa
0,5 henkilövahinkoa per vuosi. Pikaraitiotievaihtoehdossa ajoneuvoliikenteen henkilövahingot lisääntyivät 1,0 henkilövahinkoa per vuosi johtuen lisääntyneestä ajoneuvoliikenteestä.
Kombivaihtoehdossa ei tapahtunut muutoksia verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään.

6.10 Herkkyystarkastelut
Varsinaisten liikenteellisten selvitysten lisäksi tehtiin täydentäviä tarkasteluita seuraavista tilanteista:
•
Raidelinjaukset on jatkettu Kivenlahteen
•
Koivusaaren maankäyttö on toteutettu
•
PISARA – ratalenkin ja/tai Helsingin II metrolinja on toteutettu (Pasila – Laajasalo).
Tarkastelut olivat liikenne-ennustetarkasteluita, joiden tarkoituksena oli selvittää mainittujen vaihtoehtojen vaikutus läntisen
raideyhteyden matkustajamääriin.
Kivenlahden jatkeen ja Koivusaaren osalta ajettiin uudet liikenne-ennusteet YTV:n mallilla. Kivenlahden jatkeen osalta laadittiin liikennejärjestelmämalli, jossa on Tapiolan ja Matinkylän
terminaalien lisäksi Espoonlahden syöttölinjasto kaikissa raidevaihtoehdoissa. Laadittujen ennusteiden ohjevuotena on 2030,
kuten perusvaihtoehdoissakin ja maankäytön volyymi ja sijoittuminen on sama.
Tehdyissä malleissa Matinkylään päättyvä metrolinja on jatkettu
Kivenlahteen (linjat Tapiola–Mellunmäki ja Kivenlahti–Vuosaari)
ja molempia liikennöidään 5 minuutin vuorovälillä ruuhkassa
ja päiväaikana. Pikaraitiotielinjat olivat Kivenlahti–Lauttasaari
5 minuutin välein ruuhkassa ja päiväaikana sekä Matinkylä–
Lauttasaari 5 minuutin välein ruuhka-aikana. Kombi liikennöi tarkastelussa väleillä Kivenlahti–Hakaniemi ja Matinkylä–
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Hakaniemi 6 minuutin välein ruuhkassa sekä päivä-aikana molemmilla linjoilla.
Tarkasteluissa metrolinjaus menee Suomenojan liittymän läheltä,
ja asemia on Matinkylän länsipuolella 5 kappaletta. Pikaraitiotie
ja kombi on linjattu Suomenojalla sen jätevesialtaan vieritse, ja
raitiotiepysäkkejä on Matinkylän länsipuolella 9 kappaletta.
Kivenlahteen päättyvät linjat lisäävät raideliikennevälineiden
matkustajamääriä kaikissa raidevaihtoehdoissa. Matinkylän ja
Tapiolan välillä matkustajamäärät kasvavat 38-52 % verrattuna
Matinkylään päättyvillä linjoilla. Kaupunkien rajalla lisäys on 6-8 %
ja Lauttasaaren ja Helsingin niemen välillä 4-5 % (taulukko 6.14)
Taulukko 6.14. Matkustajamäärävertailu raidevälineissä kolmessa
poikkileikkauksissa Matinkylään ja Kivenlahteen päättyvien raidelinjojen välillä ennusteiden mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa

Tarkastelupiste

vaihtoehto
linja Matinkylään matkustajamäärä
Matinkylämatkustajamäärä
Nittymaa
linja Kivenlahteen erotus
suhteellinen ero
linja Matinkylään matkustajamäärä
Espoon ja
matkustajamäärä
Helsingin raja linja Kivenlahteen erotus
suhteellinen ero
linja Matinkylään matkustajamäärä
Lauttasaari matkustajamäärä
Helsingin niemi linja Kivenlahteen erotus
suhteellinen ero

Metro
30 200
43 400
13200
44 %
55 900
59 800
3900
7%
74 400
78 100
3700
5%

Pikaraitioti
e
23 300
35 500
12200
52 %
36 000
38 700
2700
8%
54 600
57 100
2500
5%

Kombi
31 400
43 300
11900
38 %
52 600
55 800
3200
6%
68 200
71 200
3000
4%

Koivusaaren toteutuminen ei kovin paljoa vaikuta raidevälineiden
matkustajamääriin. Espoon puolella Koivusaaren vaikutus vähentää matkustajamääriä 0-1 %, koska uusi asema hidastaa matkantekoa. Koivusaaren uusi maankäyttö lisää matkustajamääriä
Lauttasaaren ja Helsingin niemen välillä 2-4 %. Bussijärjestelmässä
käyttäjämääriä Koivusaari lisää Lauttasaaren ja Helsingin niemen
välillä 2 400 matkustajaa vuorokaudessa ja kaupunkien rajalla
1000 matkustajaa vuorokaudessa (taulukko 6.15).
Taulukko 6.15. Matkustajamäärävertailu raidevälineissä kolmessa poikkileikkauksissa peruslinjojen (ilman Koivusaaren asemaa)
ja Koivusaaren aseman sisältävien linjojen välillä ennusteiden
mukaan vuoden 2030 vuorokaudessa
Tarkastelupiste vaihtoehto
linja Matinkylään matkustajamäärä
Matinkylämatkustajamäärä
Nittymaa
Koivusaari mukana erotus
suhteellinen ero
linja Matinkylään matkustajamäärä
Espoon ja
matkustajamäärä
Helsingin raja Koivusaari mukana erotus
suhteellinen ero
linja Matinkylään matkustajamäärä
Lauttasaari matkustajamäärä
Helsingin niemi Koivusaari mukana erotus
suhteellinen ero

Metro
30 200
29 900
-300
-1 %
55 900
55 300
-600
-1 %
74 400
77 000
2600
3%

Pikaraitioti
e
23 300
23 200
-100
0%
36 000
36 000
0
0%
54 600
55 900
1300
2%

Kombi
31 400
31 200
-200
-1 %
52 600
52 100
-500
-1 %
68 200
70 600
2400
4%

62

Bussijärjestelmässä käyttäjämääriä Koivusaari lisää Lauttasaaren
ja Helsingin niemen välillä 2 400 matkustajaa vuorokaudessa ja
kaupunkien rajalla 1000 matkustajaa vuorokaudessa.
Raidelinjojen jatkaminen Kivenlahteen muuttaa olennaisesti raidejärjestelmän palvelutasoa. Seuraavissa kuvissa näkyy yleistetty palvelutasomuutos, joissa metroa, kombia ja pikaraitiotietä on verrattu nykytyyppiseen bussijärjestelmään.

Kuva 6.43 (oikealla ylhäällä). Matkavastuksen (matka-ajan ja
vaihtojen) muutos ennusteiden mukaan aamuhuipputunnin
matkoilla vuonna 2030 Kivenlahden metrojärjestelmällä
verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään
Kuva 6.44 (vasemmalla alhaalla). Matkavastuksen (matka-ajan
ja vaihtojen) muutos ennusteiden mukaan aamuhuipputunnin
matkoilla vuonna 2030 Kivenlahden kombijärjestelmällä
verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään
Kuva 6.45 (oikealla alhaalla). Matkavastuksen (matka-ajan ja
vaihtojen) muutos ennusteiden mukaan aamuhuipputunnin matkoilla vuonna 2030 Kivenlahden pikaraitiotiejärjestelmällä
verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään
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PISARAn ja II metrolinjan tarkasteluissa käytettiin perusvaihtoehtojen ennusteita. Tehdyt tarkastelut perustuvat linjastojen eroihin, eikä maankäytön määrää ole muutettu. Myöskään
PISARAn tai II metrolinjan vaikutusta kulkutapaosuuksiin ei ole
huomioitu.
Tarkasteluissa on oletettu, että
II metrolinja kulkee 5 minuutin välein ja uuteen metro•
linjaan liittyen osa Luoteis-Helsingin sekä rantaradan
ja Vantaankosken suunnan bussilinjoista on päätetty
Meilahden uudelle metroasemalle. Kampissa on vaihtomahdollisuus rannan suuntaiseen metroon / bussiterminaaliin.
PISARA ratalenkissä kulkevat heilurimaisesti kaupunki•
ratojen junalinjat Keravalta, Lentoasemalta ja Espoosta.
Uusi keskusta-asema Makkaratalon alla ja hyvä vaihtoyhteys metroon Hakaniemessä. Päärautatieasemalle jää vain
kaukoliikenne ja pidempimatkainen lähiliikenne (Riihimäki,
Lahti, Kirkkonummi, Karjaa).
II metrolinjan ja PISARAN vaikutukset länsiraiteen sektoriin ovat
aika pienet:
PISARAn lisää länsiraiteen käyttöä muutamia satoja mat•
kustajia vuorokaudessa.
II metrolinja lisää matkustajia länsiraiteella kaupunkien
•
rajalla päävaihtoehdossa nykytyyppinen bussijärjestelmä,
kehitetty bussijärjestelmä ja pikaraitiotiejärjestelmä 700900 matkustajaa vuorokaudessa (n. +2%), ja päävaihtoehdoissa metrojärjestelmä ja kombijärjestelmä 1700
matkustajaa vuorokaudessa (n. +3%).
II metrolinjan vaikutus kohdistuu eniten Tapiolan ja
•
Helsingin keskustan väliselle osuudelle, Tapiolan länsipuolella vaikutus on korkeintaan muutamia satoja matkustajia
vuorokaudessa.
II metrolinjan ja PISARAN yhteisvaikutuksissa Länsiväylän/
•
länsiraiteen suunnassa dominoi II metrolinjan vaikutus.
Asemien käyttäjämäärissä vaikutukset ovat tuntuvia Kampin,
Rautatientorin ja Hakaniemen metroasemilla, joiden työnjako
vaihtoasemina muuttuu riippuen II metrolinjan ja PISARAN olemassaolosta. II metrolinja korostaa Kampin roolia vaihtoasemana, PISARA vastaavasti Hakaniemen vaihtopaikan merkitystä.
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6.11 Liikennöintikustannukset
Liikennöintikustannukset on laskettu perustuen liikennemallien tuottamiin suoritteisiin. Liikennöintikustannusten laskenta
tehdään laskemalla kaluston käyttösuoritteet ja kalustotarve ja
kertomalla suoritteet yksikkökustannusarvoilla. Liikennemallista
saadaan ruuhkatunnin ja päivätunnin suoritteet laskettua, jota
laajennetaan vuositason suoritteiksi. Tässä työssä käytettiin
tuntisuoritteiden laajennuskertoimina vuorokauden ajalle laskettaessa aamuruuhkatunnin osalta arvoa 5,5 ja päivätunnin
osalta 11,5. Vuorokausisuoritteet laajennettiin vuositasolle kertoimella 320.
Tässä työssä on käytetty seuraavia yksikkökustannusarvoja:

bussit
metrovaunu-pari
kombikalusto
pikaraitiotievaunut
lähijunat

euro
/ km

euro
/h

euro /
yksikköpäivä

0,47
0,64
0,36
0,34
2,80

26,7
25,2
25,2
25,2
47,1

121,7
804,0
671,1
538,2
946,2

mitoituskapasiteetti hlö /
yksikkö
60
300
150
150
230

Yksikkö tarkoittaa metron osalta metrovaunuparia ja pikaraitiotien osalta yhtä liikennöivää vaunua.
Seuraavissa taulukoissa esitetään lasketut tarvittavan kaluston
määrä sekä suoritteet kalustotyypeittäin.
Bussien kalustotarve ja suoritteet liikenne-ennusteiden mukaan
vuoden 2030 tilanteessa eri vaihtoehdoissa
VE 0

VE 0+

VE metro

VE pika-raitiotie

VE kombi

Pikaraitiokaluston tarve ja suoritteet liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 tilanteessa eri vaihtoehdoissa
VE 0

VE 0+

VE metro

VE pika-raitiotie

21
suorite:
604
suorite:
302
suorite:
21
suorite:
11

21
20
56
vaunu-km/aamuruuhkatunti v. 2030
604
590
1 699
vaunu-km/päiväliikenteen tunti v. 2030
302
295
849
junatuntia/aamuruuhkatunti v. 2030
21
20
38
junatuntia/päiväliikenteen tunti v. 2030
11
10
19

71
2 538
1 593
37
27

Metrokaluston tarve ja suoritteet liikenne-ennusteiden mukaan
vuoden 2030 tilanteessa eri vaihtoehdoissa
VE 0

VE 0+

VE metro

VE pika-raitiotie

vaunupareja: aamuruuhkatunnin perusteella v. 2030
50
50
70
54
suorite: vaunupari-km/aamuruuhkatunti v. 2030
1 626
1 626
2 687
1 837
suorite: vaunupari-km/päiväliikenteen tunti v. 2030
813
813
1 343
918
suorite: junatuntia/aamuruuhkatunti v. 2030
25
25
35
27
suorite: junatuntia/päiväliikenteen tunti v. 2030
25
25
35
27

VE kombi
63
2 032
1 355
21
21

kalustotarve: aamuruuhkatunnin perusteella v. 2030
1 164

1 161

1 060

1 060

1 060

suorite: ajon.km/aamuruuhkatunti v. 2030
25 777

25 777

22 569

22 569

22 569

suorite: ajon.km/päiväliikenteen tunti v. 2030
13 336

13 336

11 849

11 849

Kombikaluston tarve ja suoritteet liikenne-ennusteiden mukaan
vuoden 2030 tilanteessa eri vaihtoehdoissa

11 849

VE 0
VE 0+
VE metro
VE pika-raitiotie
kalustotarve: aamuruuhkatunnin perusteella v. 2030

1 060

suorite: vaunu-km/aamuruuhkatunti v. 2030

1 164

1 161

1 060

1 060

1 948

suorite: ajon.tuntia/päiväliikenteen tunti v. 2030
637

634

590

590

VE kombi
51

suorite: ajon.tuntia/aamuruuhkatunti v. 2030

Liitteenä ovat vaihtoehtokohtaiset matkustajamääräkuormituksen linjoilla.

VE kombi

kalustotarve: aamuruuhkatunnin perusteella v. 2030

590

suorite: vaunu-km/päiväliikenteen tunti v. 2030
1 298
suorite: junatuntia/aamuruuhkatunti v. 2030
17
suorite: junatuntia/päiväliikenteen tunti v. 2030
17
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Lähijunakaluston tarve ja suoritteet liikenne-ennusteiden mukaan vuoden 2030 tilanteessa eri vaihtoehdoissa
VE 0
VE 0+
VE metro VE pika-raitiotie
kalustotarve: aamuruuhkatunnin perusteella v. 2030
76
76
75
76
suorite: yksikkö-km/aamuruuhkatunti v. 2030
3 373
3 365
3 351
3 399
suorite: yksikkö-km/päiväliikenteen tunti v. 2030
1 734
1 734
1 734
1 734
suorite: junatuntia/aamuruuhkatunti v. 2030
38
38
38
38
suorite: junatuntia/päiväliikenteen tunti v. 2030
38
38
38
38

VE kombi
76
3 367
1 734
38
38

Vaihtoehdoittain laskettiin liikennöintikustannukset kalustotyypeittäin. Bussien liikennöinnin kustannukset vastaavat noin kahdesta kolmasosasta kustannuksista kaikissa vaihtoehdoissa.
Nykyisten Länsiväylää liikennöivien seutubussien liikennöintikustannukset ovat noin 20 milj. euroa/vuosi. Raidevaihtoehdoissa liikennöintikustannukset ovat pienemmät johtuen EteläEspoon seutubussien korvautumisesta lyhyempimatkaisilla liityntäbusseilla.
Raidevaihtoehtoja vertailtaessa metron liikennöinti tulee halvemmaksi kuin pikaraitiotien johtuen pienemmästä kalustomäärästä. Kombin liikennöintikustannukset kasvavat verrattuna
nykytyyppiseen bussijärjestelmään.

Kuva 6.46. Liikennöintikustannusten muutos verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään vuoden 2030 tasossa liikenneennusteiden mukaan (negatiiviset arvot lisäkustannusta, positiiviset luvut ovat säästöjä)
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7 Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
7.1 Arviointimenetelmä ja vaikutusalue
Yleistä arviointitehtävästä
Uudenmaan maakuntakaava ja kaupunkien yleiskaavat ennakoivat merkittävää muutosta pääkaupunkiseudun maankäytössä
vuoteen 2030 mennessä. Näiden suunnitelmien mukaan maankäyttöä tehostetaan erityisesti raideliikenteen ja muun joukkoliikenteen keskeisellä vaikutusalueella ja yhdyskuntarakenteen
kasvua suunnataan olevien ja suunniteltujen raideliikenneyhteyksien vaikutusalueelle.
Arvioitavat liikennejärjestelmävaihtoehdot sijoittuvat Länsiväylän
kehittämisvyöhykkeelle, joka on Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen mukaan eräs kaupunkikehittämisen painopistealueita. Kaikkien liikennejärjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia tarkastellaan siis nykyistä tehokkaammin rakennetussa, vuoden
2030 kaupunkirakenteessa. Liikennejärjestelmän tuoman kehittämispotentiaalin erottaminen liikennejärjestelmävalinnasta
riippumattomasta, ”joka tapauksessa toteutuvasta maankäytöstä” onkin tässä mielessä oleellinen osa arviointityötä.
Arvioinnin tarkkuus
Liikennejärjestelmän vaikutuksia maankäyttöön on tarkasteltu
useasta eri perspektiivistä: Helsingissä ja Espoossa hyvinkin yksityiskohtaisesti asemien vaikutuspiirissä ja toisaalta koko rannikkoseudun tasolla ottaen huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä muut maakunnan ja pääkaupunkiseudun
suunnittelua koskevat tavoitteet.
Vaikutusarvioinnin lähtökohtana on kaupunkien yleiskaavojen
mukainen maankäyttö. Yleiskaavat voivat kuitenkin toteutua
eri tavoin, vaikka maankäytön pääkäyttötarkoitukset ja volyymi
säilyisivätkin. Jotta arviointi olisi realistinen ja käyttökelpoinen,
on työssä nostettu esille näkemyksiä siitä, miten lähtökohdat eri
liikennejärjestelmävaihtoehdoissa muuttuvat ja mihin se voi eri
alueilla johtaa.
Arvioitavien liikennejärjestelmävaihtoehtojen sijoittumisessa
Länsiväylän kehittämisvyöhykkeelle ei ole ”yleiskaavan mittakaavassa” suuria eroja. Vaikutusten täsmällinen arviointi edellyttäisikin joissakin tapauksissa nyt laadittuja yleissuunnitelmia
tarkempaa raidevaihtoehtojen suunnittelua sekä tarkempaa
maankäytön suunnittelua: ts. vaikutukset ja niiden merkittävyys riippuvat alueen toteuttamistavasta, joka puolestaan ratkaistaan viime kädessä asemakaavoituksessa. Tämän johdosta
arvioinnin yhteydessä on tarkasteltu yleiskaavojen ohella myös
mittakaavaltaan tarkempia maankäyttöselvityksiä.

Kuva 7.1. Arvioitavat raidevaihtoehdot sijoittuvat Länsiväylän kehittämisvyöhykkeelle Itämetron jatkeeksi. Liikennejärjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia arvioidaan vuoden 2030 kaupunkirakenteessa, joka on esitetty kuvassa pääkaupunkiseudun kuntien yleiskaavojen
(Espoossa Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos 27.4.2004) avulla (epävirallinen yhdistelmä, Helsingin KSV 2004)
Liikennejärjestelmävaihtoehtoja on peilattu Hanasaaren-Koivusaaren alueelta laadittuun maankäyttöselvitykseen (HanasaarenKoivusaaren maankäyttöselvitys, Helsingin kaupunki KSV ja
Arkkitehtiryhmä A6 Oy, 1999 ja 2001). Länsiväylän kehityskäytävän alueelle laadittu maankäyttöselvitys (Länsiväylä-kehityskäytävä/ Espoon kaupunki KSK, väliraportti joulukuu 2004) on
ollut arvioinnin tausta-aineistona.

Vaikutusten luonne
Arvioinnin kohde on seudullisesti merkittävä joukkoliikennekäytävän osa. Etelä-Espoon liikennejärjestelmäratkaisulla tulee
olemaan paitsi merkittäviä seudullisia vaikutuksia, myös paikallisia vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön.
Vaikutukset ovat luonteeltaan välillisiä tai välittömiä.

Välittömät eli suorat, fyysiset vaikutukset vastaavat pitkälti vaihtoehtojen ominaisuuksia sinänsä tai ovat niistä johtuvia maankäytön rajoituksia ja reunaehtoja. Yleissuunnitelmalla määritelty radan linjaus sekä esimerkiksi asemien tai lippuhallien sijainti
vaikuttavat suoraan maankäyttöön.
Välilliset vaikutukset (seurannaisvaikutukset) ovat vaikeammin
tunnistettavissa. Vaihtoehdot eroavat toisistaan esimerkiksi siten, miten eri liikennejärjestelmät vaikuttavat alueiden saavutettavuuteen. Tämä vaikuttaa matkustajamääriin ja sitä kautta
maankäytön kehittämispotentiaaliin. Laajasti tarkasteltuna eri
vaihtoehdoilla saattaa myös olla erilainen vaikutus esimerkiksi
rannikkovyöhykkeen keskusverkon kehittymiseen ja keskusten
kytkeytymiseen toisiinsa ja sitä kautta erilainen vaikutus asutuksen palvelemiseen sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn.

Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely, arviointiselostus
VAIKUTUKSET YHDYSKUNTARAKENTEESEEN JA MAANKÄYTTÖÖN

66

Arviointityön vaiheet
Arviointityö on tehty kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäisessä
vaiheessa tutkittiin maankäyttöä nykyisen metrolinjauksen sekä
arvioitavien liikennejärjestelmävaihtoehtojen mukaisilla asemanseuduilla. Tarkastelussa selvitettiin alueen maankäyttö nykyhetkellä sekä Helsingin ja Espoon yleiskaavojen mukaan toteutuneena vuonna 2030.
Toisessa vaiheessa tunnistettiin välin Kamppi-Matinkylä asemanympäristöissä tapahtuvat, liikennejärjestelmästä riippuvat
fyysiset vaikutukset. Huomiota kiinnitettiin erityisesti siihen,
että voitiin erottaa joka tapauksessa kehitettävät ja laajennettavat alueet siitä kehityspotentiaalista, jota mahdollinen liikennejärjestelmä toisi maankäyttöön. Samalla arvioitiin vaikutusten
merkittävyyttä.
Kolmannessa vaiheessa pyrittiin tunnistamaan merkittävimpiä
alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia pääkaupunkiseudulla sekä Kirkkonummella ja Sipoossa. Välilliset vaikutukset
maankäyttöön tunnistettiin erityisesti rannikkovyöhykkeellä nykyisen metroverkon alueella sekä linjaston pääteasemien vaikutusalueella.
Arviointityössä käytettiin olemassa olevaa kirjallista ja kuvallista
lähtöaineistoa. Työ pyrittiin mahdollisuuksien mukaan myös sitomaan Helsingin ja Espoon toimesta tapahtuvaan täydentävään
suunnitteluun. Merkittävän osan arviointityöstä ovat muodostaneet kaupunkien ja viranomaisten edustajien kanssa pidetyt
asiantuntijaneuvottelut eli nk. maankäyttöteemakokoukset.
Teemakokousten keskusteluissa pohdittiin mm. arvioinnin tarkkuustasoa, arvioinnin suhdetta yleiskaavojen tarkkuustasoon
ja ohjausvaikutukseen, kuinka joka tapauksessa toteutuva
maankäyttö otetaan arvioinnissa huomioon sekä kuinka eri järjestelmissä asemaseudut kehittyvät. Vaikutukset Katajaharjun
kiinteistöihin, Koivusaaren tulevat ratkaisut kokonaisuutena ja
Karhusaaren kulttuuriympäristöarvot olivat keskusteluissa voimakkaasti esillä.

Vaikutusalue
Välittömien maankäyttövaikutusten tarkastelualue on Helsingin
kantakaupungista Matinkylään. Välittömiä vaikutuksia tarkastellaan erityisesti asemanseuduilla.

Kirkkonummi ja Kerava sekä Veikkolan, Klaukkalan ja Nikkilän
taajamat.

kehitetään tasapainoisina kokonaisuuksina siten, että tukeudutaan olemassa oleviin keskuksiin. Keskusta-alueita kehitetään
monipuolisina palvelujen, asumisen ja vapaa-ajan alueina.

Epävarmuustekijöitä

Tavoitteiden mukaan ”erityisesti kaupunkiseuduilla on [maakunta- ja yleiskaavoituksessa] selvitettävä toimiva liikennejärjestelmä sekä palvelujen saatavuutta edistävä keskusjärjestelmä
ja palveluverkko”.

Kuten edellä on todettu, arviointi pohjautuu Helsingin ja Espoon
yleiskaavoihin. Tätä arviointia tehtäessä Helsingin yleiskaava on
saanut rajattuja valituskohteita lukuun ottamatta lainvoiman,
Eteläisen Espoon yleiskaava on kaavaluonnos, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 27.4.2004 nähtäville asetettavaksi (ollut nähtävillä 15.6.-31.8.2004).
Uudenmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu ympäristöministeriössä.
Vahvistamispäätöstä odotetaan aikaisintaan vuoden 2006 alussa. Itä-Uudenmaan maakuntakaava on valmisteluvaiheessa.
Jotta kaavojen keskeneräisyys tai käsittelyvaihe vaikuttaisi mahdollisimman vähän arvioinnin johtopäätöksiin, on tässä
työssä keskitetty tutkimaan, miten eri raideliikennevaihtoehdot
maankäyttömuutoksineen toteuttavat valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita sekä maakunta- ja yleiskaavoissa asetettuja
tavoitteita. Maakuntakaavojen tavoitteet on hyväksytty maakuntavaltuustoissa ja Eteläisen Espoon yleiskaavan tavoitteet
Espoon kaupunginvaltuustossa.

7.2 Hankkeen kytkeytyminen alueidenkäytön
tavoitteisiin
7.2.1 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat osa maankäyttö- ja rakennuslain mukaista alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää. Tavoitteiden tehtävänä on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien seikkojen huomioon ottaminen maakuntien ja
kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa.
Valtioneuvosto päätti tavoitteista vuonna 2000.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa pyritään toimivan
aluerakenteen luomiseen tukemalla aluerakenteen tasapainoista
kehittämistä:

Liikennejärjestelmän toiminnallinen vaikutusalue on huomattavasti välitöntä vaikutusaluetta laajempi. Liikennejärjestelmän
vaikutukset maankäyttöön ulottuvat koko pääkaupunkiseudun
joukkoliikennejärjestelmän alueelle.

”Elinympäristöjen toimivuutta ja taloudellisuutta edistetään hyödyntämällä olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja eheyttämällä taajamia. Yhdyskuntarakennetta kehitetään siten, että
palvelut ja työpaikat ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa.”

Laajimman toiminnallisen vaikutusalueen muodostaa pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue. Nopeutuneiden väylien ja yhteyksien ansiosta pääkaupunkiseudun työssäkäyntialue on
varsin laaja: noin 30 kilometrin etäisyydelle sijoittuvat mm.

[…] ”Yhdyskuntarakenteen kehittämisessä pyritään vähentämään liikennetarvetta, parantamaan liikenneturvallisuutta ja
edistämään joukkoliikenteen edellytyksiä. […] Kaupunkiseutuja

”Alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti
merkittävät kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. […]
Viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit otetaan
huomioon alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtina”.
”Liikennejärjestelmiä suunnitellaan ja kehitetään kokonaisuuksina, jotka käsittävät eri liikennemuodot ja palvelevat sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Erityistä huomiota kiinnitetään liikenne- ja kuljetustarpeen vähentämiseen
sekä liikenneturvallisuuden ja ympäristöystävällisten liikennemuotojen käyttöedellytysten parantamiseen”.
Helsingin seudun erityiskysymysten osalta todetaan, että ”[…]
seudun alue- ja yhdyskuntarakennetta kehitetään väestönkehityksen edellyttämällä tavalla ja kasvusuunnat valitaan hyödyntämällä joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen sekä seutua
ympäröivän kaupunki- ja taajamaverkoston mahdollisuuksia”.
”Yhdyskuntarakenteessa varaudutaan raideliikenteen laajentumiseen ja tehokkuuden parantamiseen sijoittamalla riittävästi
asuntotuotantoa ja työpaikkarakentamista niiden vaikutusalueelle”.
”Alakeskusten ja liikenteellisesti merkittävien solmukohtien asemaa vahvistetaan sekä työpaikka-alueina että palvelukeskuksina. Joukkoliikenteen ja muiden liikennemuotojen yhteiskäyttöä
edistetään.”
Erityistavoitteissa todetaan lisäksi, että ”alueidenkäytön
suunnittelussa tulee varautua […] metron laajentamiseen.
Varautumisessa on otettava huomioon ympäröivä maankäyttö
ja lähiympäristö, erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet.”

7.2.2 Seudulliset maankäyttötavoitteet Uudellamaalla
Lähtökohdat
Maakunnan suunnittelun fyysiset tavoitteet koostuvat valtakunnallisista tavoitteista, Uudenmaan liiton suunnitelmista ja ohjelmista, Uudenmaan ympäristöohjelmasta sekä kuntien kannanotoista. Syksyllä 2002 hyväksytty Uudenmaan maakuntasuunnitelma on lähtökohta maakuntakaavan tavoitteille.
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Uudenmaan seutukaavat, maakuntakaava
Uudenmaan maakuntasuunnitelmassa 2025 on asetettu visio
maakunnan tavoitellusta kehityksestä vuoteen 2025. Vision mukaan Uusimaa on Pohjoisen Euroopan kilpailukykyisin, turvallisin
ja viihtyisin metropolialue. Tähän tavoiteltuun kehitykseen pääsemiseksi on vahvistettava maakunnan kansainvälistä asemaa
ja maakunnan sisäistä tasapainoa, elinkeinoelämän kilpailukykyä sekä asukkaiden kannalta taattava terveellinen, turvallinen
ja viihtyisä elinympäristö. Luonnon monimuotoisuus, ympäristön
hyvä tila ja rikkaan kulttuuriperinnön säilyminen tulee turvata.

Maakuntakaavan tavoitteena on lisäksi liikenneverkon joustava palvelu ja yhdyskuntateknisen huollon tehokas toiminta.
Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen edellytyksiä parannetaan
varautumalla raideliikenne- ja metroverkon laajentamiseen.
Lisäksi tavoitteiksi on asetettu elinkeinotoiminnan kilpailukykyisyys sekä maakunnan kansallisen ja kansainvälisen aseman
vahvuus. Tavoitteena mainitaan myös turvallinen, terveellinen
ja viihtyisä ympäristö maakunnan voimavarana.

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 14.12.2004 Uuttamaata koskevan ja kaikki maankäyttömuodot sisältävän maakuntakaavan. Kaava on parhaillaan ympäristöministeriössä vahvistettavana. Kun kaava saa lainvoiman, se kumoaa tällä hetkellä Uudenmaan liiton alueella voimassa olevat seutukaavat ja
Läntisen Uudenmaan maakuntakaavan.

Maakuntakaavan maankäyttöratkaisujen lähtökohtana on maakunnan suunnittelussa tehty väestön sijoittumista koskeva tarkastelu, joka edellyttää varautumista väestönkasvuun, erityisesti Helsingin seudulla. Kasvun ohjaamisessa tavoitteena on
nykyisen rakenteen hyödyntäminen ja vähäisin voimavaroin aikaansaatavat rakenteen laajennukset.
Uudenmaan aluekehittämisstrategian mukaan maakunnan
suunnittelussa varaudutaan noin 12 000- 15 000 asukkaan vuotuiseen väestönlisäykseen Uudellamaalla 2000-luvun ensimmäisillä vuosikymmenillä. Väestösuunnitteen mukaan vuonna 2025
Uudellamaalla (Uudenmaan liiton kunnat) asuu 1 617000 asukasta eli yli 312 000 ihmistä enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa. Ennusteen mukaan vuosien 2000-2025 väestönkasvusta
95 % sijoittuu Helsingin seutukunnan alueelle. Helsingin seutukuntaan kuuluvat pääkaupunkiseudun kuntien lisäksi lännessä
Kirkkonummi ja Siuntio sekä pohjoisessa Nurmijärvi, Tuusula,
Kerava, Järvenpää, Hyvinkää, Mäntsälä ja Pornainen.
Kolmannes koko Suomen yrityksistä sijaitsee Uudellamaalla.
Työpaikkasuunnitteen mukaan vuonna 2025 Uudellamaalla
(Uudenmaan liiton kunnat) on 860 600 työpaikkaa eli lähes
170 000 työpaikkaa enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa.
Pääkaupunkiseudulla työpaikkoja vuonna 2025 on ennusteen
mukaan 700 000, mikä on noin 131 000 enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa.
Maakuntakaavan keskeisenä tavoitteena on, että Uudenmaan
aluerakenne on eheä ja palvelut helposti saavutettavissa.
Toimivaa, turvallista ja viihtyisää aluerakennetta tuetaan ohjaamalla kasvu olemassa oleviin taajamiin ja kyläkeskuksiin siten,
että alueen asumisviihtyisyys ja riittävät virkistysalueet säilytetään.
Rakenteen täydentäminen ja tiivistäminen edistää päästöjä vähentävien liikenteen ja teknisen huollon järjestelmien kehittämistä sekä säästää luontoa. Lisäksi se tukee yhdyskuntien monipuolista ja tasapainoista sosiaalista rakennetta.
Liikennesuunnittelu ja maankäytön suunnittelu sovitetaan yhteen. Varsinkin Helsingin seudun kasvusuunnat valitaan hyödyntämällä joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen sekä ympäröivän kaupunki- ja taajamaverkon mahdollisuuksia.

Kuva 7.2. Ote Uudenmaan maakuntavaltuuston 14.12.2004 hyväksymästä Uudenmaan maakuntakaavasta
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Maakuntakaavan alue- ja yhdyskuntarakenteen perusratkaisu
on joukkoliikenteeseen tukeutuva hajakeskitetty malli, mikä
tarkoittaa olemassa olevien taajamien tiivistämistä ja täydentämistä sekä maankäytön tehostamista tukeutumalla olemassa
oleviin perusrakenteisiin ja tehokkaisiin joukkoliikenneyhteyksiin. Hajakeskitetty malli mahdollistaa Uudenmaan alueen tasapainoisen kehityksen, mahdollisimman tasa-arvoisen palvelutarjonnan, vähentää liikkumistarvetta ja liikenteen päästöjä,
turvaa seudullisen virkistysalueverkoston ja rakentamattomien
alueiden säilymistä ja vähentää asutuksen hallitsemattomasta
laajentamisesta aiheutuvaa ympäristön kuormittamista.
Pääkaupunkiseudulla hajakeskitetty malli tarkoittaa käytännössä pääkaupunkiseudun edelleen kehittämistä monikeskustaisena alue- ja kaupunginosakeskusjärjestelmään tukeutuvana metropolialueena. Maakuntakaavassa on hyödynnetty
olevia ja suunniteltuja raideliikenneyhteyksiä suuntaamalla
yhdyskuntarakenteen kasvusuunnat niiden vaikutusalueelle.
Yhdyskuntarakenteessa on varauduttu raideliikenneyhteyden
rakentamiseen Helsingistä Espooseen. Kaava mahdollistaa metron toteuttamisen, mutta ei sulje pois pikaraitiotie- tai bussivaihtoehtoa.
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Kirkkonummella maakuntakaavan ensisijainen yhdyskuntarakenteellinen tavoite on Kirkkonummen keskustan ja sen palveluiden tukemine. Tämä edellyttää väestön kasvua keskustassa
ja sen välittömässä läheisyydessä, mihin maakuntakaavassa on
varauduttu. Toinen keskustatoimintojen alue Kirkkonummella
on osoitettu Masalaan. Masalan ympäristö (Luoma, Sundsberg)
kantatien 51 pohjoispuolella on osoitettu taajamatoimintojen
alueeksi, joka Kivenlahden sillan välityksellä liittyy suoraan
Etelä-Espoon taajamarakenteeseen.
Maakuntakaavassa
on
varauduttu
metron
jatkamiseen
Hakunilaan ja itään maakuntien rajalle. Asuntojen ja työpaikkojen sijoittelua on ohjattu painotetusti raideliikenteen alueelle.
Tämä avaa maankäytön kehittämismahdollisuuksia erityisesti
Kaakkois-Vantaalla.
Koska Uudenmaan maakuntavaltuuston hyväksymää maakuntakaavaa ei ole vielä ympäristöministeriössä vahvistettu,
Uudellamaalla on toistaiseksi voimassa noin 15 seutu- ja maakuntakaavaa. Helsingin seudun seutukaavassa, joka taajamaalueiden sekä liikenneväylien ja –alueiden osalta on ympäristöministeriössä vahvistettu 18.6.1996, on osoitettu vaihtoehtoiset

raidelinjaukset Lauttasaaren tai Töölön ja Munkkiniemen kautta
Otaniemeen, josta linjaus jatkuu Tapiolan ja Matinkylän kautta
Kivenlahteen.
Pääkaupunkiseudun ennustettu väestönkasvu mahtuu lähes
kaikilla alueilla voimassa olevien seutu- ja maakuntakaavojen
taajama-aluevarauksiin. Maakuntakaavaprosessissa on kuitenkin tehty tarkistuksia voimassa olevien kaavojen aluerajauksiin
erityisesti yhdyskuntarakenteen eheyttämiseksi sekä liikenneväylien suunnittelusta johtuvan maankäytön muutospaineen
huomioimiseksi. Kuten edellä on todettu, tässä työssä liikennejärjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia aluerakenteeseen peilataan maakuntavaltuuston hyväksymään maakuntakaavaan ja
erityisesti sille asetettuihin tavoitteisiin, joiden laatimisessa on
otettu huomioon muuttunut lainsäädäntö ja suunnittelutilanne.

7.2.3 Seudulliset maankäyttötavoitteet ItäUudellamaalla
Lähtökohdat
Itä-Uudenmaan liitossa on valmisteilla Itä-Uudenmaan maakuntakaava. Kaava kattaa koko Itä-Uudenmaan alueen ja sisältää
kaikki maankäyttömuodot. Itä-Uudenmaan maakuntakaavan
tavoitteet pohjautuvat maakuntasuunnitelmaan, jossa on määritelty visio ja suuntaviivat sekä alueelliselle kehittämiselle eli
ohjelmatyölle että maakuntakaavoitukselle.
Itä-Uudenmaan maakuntakaavaprosessin yhteydessä on tehty
useita kaupunkirakennetta ja liikennettä koskevia selvityksiä.
Esimerkiksi aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämismahdollisuuksia on ympäristöministeriön aloitteesta selvitetty Helsingin seutu - Porvoo (HesPo) aluerakenneselvityksessä,
joka valmistui keväällä 2004. Työn tavoitteena oli tuottaa tietoa
Helsinki-Sipoo-Porvoo ja Kerava-Nikkilä välisten vyöhykkeiden
aluerakenteen ja liikennejärjestelmän kehittämismahdollisuuksista pitkällä aikajänteellä. Selvityksessä on tarkasteltu myös
HesPon suhdetta koko pääkaupunkiseudun ja sen kehysalueen
aluerakenteeseen.
HesPo-projektissa
laadittiin
neljä
erilaista
rakennemallia ja arvioitiin niiden laadullisia ja taloudellisia vaikutuksia.
Maakuntakaavaluonnoksen lähtökohdaksi on valittu malli, joka
painottaa Porvoon asemaa Itä-Uudenmaan keskuksena. Mallissa
muualla Itä-Uudenmaan alueella kasvun ennakoidaan hidastuvan.

Kuva 7.3. Toistaiseksi voimassa olevassa Helsingin seudun taajamaseutukaavassa on osoitettu vaihtoehtoiset raidelinjaukset
Lauttasaaren tai Töölön kautta Tapiolaan ja edelleen Kivenlahteen.

Itä-Uudenmaan liiton vuonna 2000 hyväksytyn väestönarvion mukaan vuoteen 2020 mennessä Itä-Uudellamaalla asuu
107100 henkeä. Maakuntakaavatyön yhteydessä on arvioitu
karkeasti väestönkehitystä kaavan tavoitejaksolle 2030 mennessä. Arvion mukaan väestömäärä olisi silloin koko maakunnassa
n. 111 000 henkeä, eli 22 000 henkeä enemmän kuin vuosituhannen vaihteessa. Väestönkasvusta peräti 93 % kohdistuu
kahteen maakunnan väkirikkaimpaan kuntaan Porvooseen ja
Sipooseen. Sipoossa vuotuinen kasvu on ollut jo pitkään välillä
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1,5 - 2 % (vuonna 1998 poikkeuksellisesti 3.4 %) ja Porvoossa
n. 1 %. Tämä on tavoitteellinen väestönkasvu, johon tulee varautua myös jatkossa.

7.3 Yleiskaavojen asettamat hankkeeseen liittyvät tavoitteet

Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnos

Espoon eteläosien yleiskaavan laatiminen on ollut pitkään vireillä. Yleiskaavasta laadittiin luonnos, joka oli nähtävillä 1997.
Kun kaupunginvaltuusto 25.5.1998 päätti nostaa kaavan väestö- ja työpaikkalukuja, kaavaluonnos palautettiin uuteen valmisteluun.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tavoitteet 16.12.2002. Niiden lisäksi merkittävimpien muutosalueiden osalta koottiin aluekohtaiset maankäyttötavoitteet, joita on käsitelty kaupunkisuunnittelulautakunnassa kevään 2003 aikana. Liikennettä koskevat
tavoitteet hyväksyttiin 20.1.2003.

Yleiskaavan rakennemallit valmistuivat keväällä 2002. Niissä
kuvattiin Espoon eteläosien maankäytölle kolmea kehittämisvyöhykettä. Vyöhykkeet olivat Keski-Espoon, Ranta-Espoon ja
Kaakkois-Espoon kehittämisvyöhykkeet. Rakennemallien kuvauksessa pyrittiin nostamaan esille erityisesti alueet, joilla on
merkittäviä maankäytön muutosmahdollisuuksia vuoteen 2030.
Myös liikennejärjestelmävertailu valmistui vuoden 2002 aikana
ja sen tiedot olivat käytettävissä rakennemalleja kehitettäessä.
Merkittävää oli se, että joukkoliikennejärjestelmän valintaa ei
enää suoraan kytketty vaihtoehtomalliin. Maankäytössä varaudutaan tehokkaan joukkoliikenteen kehittämisvyöhykkeisiin ja
tarpeelliset varaukset osoitetaan yleiskaavassa.

Valtuuston hyväksymien väestö- ja työpaikkalukujen mukaisesti yleiskaavassa varaudutaan väestönkasvuun, jonka mukaan Espoossa asuisi noin 300 000 asukasta vuonna 2030.
Valtuuston hyväksymien väestölukujen mukaisesti yleiskaavassa varaudutaan väestönkasvuun, jonka mukaan Espoossa
asuisi noin 300 000 asukasta vuonna 2030. Tämä tarkoittaisi 250 000 asukasta Espoon eteläosien yleiskaavan alueella
(kasvu 70 000 henkeä).

Itä-Uudenmaan maakuntakaavaluonnoksen (28.2.2005) eräänä
keskeisenä tavoitteena on ollut Porvoon aseman vahvistaminen
Itä-Uudenmaan keskuksena. Tällä hetkellä pääkaupunkiseudun
ja Sipoon läntisten osien kasvu ”imee” Porvoon kasvua, mikä
näkyy erityisesti Porvoon heikossa työpaikkakehityksessä ja
pendelöinnin lisääntymisessä. Kehitys vaikuttaa epäedullisesti
Itä-Uudenmaan aluerakenteeseen.
Etelä-Sipoon alueelle on maakuntakaavaluonnoksessa osoitettu
yhdyskuntarakenteen eheyttämisvyöhyke. Etelä-Sipoon alueelle
kohdistuu suuria aluerakenteellisia ristiriitoja, joilla on vaikutuksia koko pääkaupunkiseudun alueelle. Kokonaisvaltaisen suunnittelun ja arvioinnin paine on tällä alueella erityisen suuri.
Maakuntakaavaluonnoksessa varaudutaan maltilliseen väestönkasvuun Sipoossa; kasvu ohjataan pääosin Nikkilään ja
Söderkullaan. Vähittäiskaupan suuryksikölle varataan toteuttamismahdollisuus Östersundomissa. Suuryksikön sijainti ei tukeudu tehostuvaan maankäyttöön, mutta tukee osaltaan E-18
-kehityskäytävän palveluvarustuksen kehittämistä.

7.3.1 Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos

Tavoitteet yleiskaavatyölle valmisteltiin rakennemallien arviointien, saadun palautteen ja kaupungin strategian pohjalta, ottaen
huomioon sekä maakunnalliset että valtakunnalliset tavoitteet.

Maakuntakaavaluonnoksessa on osoitettu pääratana Helsingistä
itään suuntautuvan rautatien (ns. HELIrata tai itäinen rannikkorata) yleispiirteinen linjaus. Radan toteuttamisessa tulisi tulevaisuudessa pyrkiä varautumaan 300 km/h tavoitenopeuteen.
Lisäksi maakuntakaavaluonnoksessa osoitetaan valtatie 7 moottoritienä Itä-Uudenmaan maakunnan alueella kokonaisuudessaan. Kyseinen tieosuus toimii samalla kansainvälisen E18-tien
osana. Maakuntakaavaan on myös sisällytetty uusina palvelualueina E18–tien kehityskäytäviin liittyvät palvelukeskittymät.
Maakuntakaavaluonnoksessa ei ole varauduttu metron tai metromaisen raideliikenteen laajentumiseen Sipoon puolelle; metron
jatkaminen itään ei ole Sipoon kunnan tavoitteiden mukaista.

Kuva 7.4. Ote Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksesta 27.4.2004

Valtuuston hyväksymien työpaikkalukujen mukaan Espoossa
varaudutaan 100 %:een työpaikkaomavaraisuuteen. Kaupunginvaltuuston päätös 100 % työpaikkaomavaraisuudesta koko
Espoossa tarkoittaa noin 125 000 työpaikan sijoittumista EteläEspooseen vuonna 2030. (Vuonna 2003 Espoossa oli noin 100 000
työpaikkaa, josta 86 000 työpaikkaa sijaitsi Espoon eteläosien
yleiskaava-alueella.)
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7.3.2 Helsingin yleiskaava 2002
Lisäksi valtuusto päätti, että Espoon eteläosien yleiskaavassa
painotetaan Kaakkois-Espoon ja Länsiväylän kehittämisvyöhykettä (Kaakkois-Espoon ja Ranta-Espoon rakennemallien yhdistelmä), jota jatketaan Espoonlahdesta Kauklahteen asti.
Yleiskaavan laadinnassa otetaan huomioon Espoon keskuksen
voimistuminen sekä rantaradan asemien ympäristön kehittyminen. Kehittämisvyöhykkeillä asuin- ja työpaikka-alueiden aluetehokkuutta nostetaan.

Espoota kehitetään keskusten välillä nauhakaupunkimaisesti täydentyvänä, seudulliseen raideliikenteeseen tukeutuvana
kaupunkirakenteena, joka tarjoaa monipuolisia mahdollisuuksia
elinkeinotoiminnoille ja asumiselle.

Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos 27.4.2004 oli nähtävillä
15.6.-31.8.2004. Kaavaluonnoksessa luodaan edellytykset kaupunkikeskusten elinvoimaisuudelle sekä Espoon sisäisen joukkoliikenteen järjestämiselle luontevaksi osaksi seudullista joukkoliikenneväylästöä. Yleiskaavaluonnoksessa on raidevaraukselle sekä maanpäällinen että maanalainen linjaus Helsingin rajalta
Kivenlahteen.

Työpaikka-alueiden osalta yleiskaavassa varataan riittävät, hyvin saavutettavat alueet koulutus- ja tutkimuslaitosten ja työpaikkarakentamisen tarpeisiin Kaakkois-Espoossa, Kehä I:n,
Kehä II:n, Turunväylän ja Länsiväylän muodostamalla alueella.

Yleiskaavaluonnoksen mukaan Etelä-Espoon kaupunkirakennetta kehitetään siten, että maankäyttöä tehostetaan Leppävaaran,
Tapiolan, Matinkylän ja Espoonlahden kaupunkikeskuksissa sekä
Kauklahden keskustassa, niiden ympäristöissä ja niiden välisten
hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella.

Tapiolan kaupunkikeskuksen suunnittelussa otetaan huomioon
elinvoimaisuuden säilyttäminen, kaupunkikuvan ominaispiirteet
ja kulttuurihistorialliset arvot.

Maankäyttöä tehostetaan raideliikenteen varauksien ympärillä joukkoliikennekäytävissä, joilla saavutettavuus on hyvä.
Tavoitteena on joukkoliikennettä ja erityisesti seudullista raideliikennejärjestelmää hyödyntävä yhdyskuntarakenne. Tuetaan
olemassa olevien kaupunkikeskustojen kehittymistä myös liikennejärjestelmäratkaisuissa.
Espoon eteläosien yleiskaavaehdotusta laaditaan parhaillaan.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Yleiskaava 2002:n
26.11.2003. Yleiskaava 2002 on tullut voimaan 23.12.2004
lukuun ottamatta rajattuja valituskohteita (MRL 201 §), jotka
on merkitty yleiskaavakarttaotteeseen numeroilla. Helsingin
hallinto-oikeus on hylännyt valitukset 30.5.2005. Päätöksestä
on jatkovalitettu Vuosaaren sataman, Malmin lentokentän,
Pitäjänmäen kaaren ja Pajamäen länsiosan osalta. Yleiskaava
on muilta osin tullut voimaan 14.11.2005.
Yleiskaavassa on osoitettu varaus metrolle Ruoholahdesta länteen. Ainoa Helsingin puolelle osoitettu asema on Lauttasaaren
ostoskeskuksen läheisyydessä. Yleiskaavassa metrorata kulkee
Koivusaaren selvitysalueen halki. Selvitysalueen maankäyttö ja
sen myötä mahdollinen asema ratkaistaan myöhemmin laadittavassa osayleiskaavassa.
Helsingin yleiskaavassa 2002 on varauduttu asumisväljyyden
lisäämiseen ja alle puolen prosentin vuosittaiseen väestönkasvuun, mikä tarkoittaa ennustetta, jonka mukaan Helsingissä
asuisi noin 600 000 asukasta vuonna 2020. Merkittävimmissä
uusissa asuntotuotantokohteissa Jätkäsaaressa, Kalasataman
alueella, Laajasalon Kruunuvuorenrannassa sekä Malmin lentokentän alueella väestömäärän lisäys on huomattava.
Elinkeinotoiminnoille varatut rakentamismahdollisuudet ovat
yleiskaavassa varsin mittavia. Yleiskaavan mukaan Helsingin
työpaikkamäärä ylittänee pitkällä tähtäimellä 400 000 rajan. (Vuonna 2000 Helsingissä oli noin 372 000 työpaikkaa.
Työpaikkaomavaraisuus vuonna 1998 oli 132.5 %.)
Yleiskaavan tavoitteiden mukaan ”länsipainotteista kaupunkirakennetta tasapainotetaan vahvistamalla itäisiä osia sekä fyysisesti että imagollisesti. Liikennepoliittisten tavoitteiden mukaisesti mm. kaupunkirakenneratkaisuin tuetaan sellaista liikkumiskulttuuria, jossa joukkoliikenne säilyttää osuutensa”.
Joukkoliikenne ja raiteet ovat kaupunkirakenteen kehittämisen
selkäranka. Raideliikenteen merkitys kaupunkialueen tulevaisuuden liikennemuotona tulee korostumaan kahdesta syystä.
Katuverkon kuormittumista ja ruuhkautumista voidaan välttää vain tehokkaalla, toimivalla ja kattavalla joukkoliikenteellä.
Toisena perusteena mainitaan energiavarojen säästeliäs ja tarkoituksenmukainen käyttö. Uusi rakentaminen sijoitetaan ensisijassa raskaan raideliikenteen vaikutusalueelle.
Yleiskaavan mukaan ”Länsimetro tuo sekä kaupunkirakenteellisia että metron käyttöön liittyviä hyötyjä. Seudun rannikkovyöhykkeen itä-länsisuuntainen rakenne vahvistuu ja selkeytyy.
Merellinen Itä-Helsinki tulee kiinnostavammaksi työ- ja asuinpaikaksi”.

Kuva 7.5. Ote Helsingin yleiskaavasta 2002
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7.3.3 Asemakaavat ja muut yksityiskohtaiset suunnitelmat
Helsingin ja Espoon voimassa olevissa asemakaavoissa on tarvittavat varaukset sille raidelinjaukselle, joka on kaavojen valmisteluvaiheessa ollut ajankohtainen. Toteuttaminen saattaa
edellyttää asemakaava-muutosta. Linjausta ja linjaukseen liittyviin rakenteisiin vaikuttavia aluevarauksia ja määräyksiä saattaa
myös olla tarpeen muuttaa tai täsmentää.
Myös bussijärjestelmän kehittäminen saattaa aiheuttaa asemakaavojen muuttamistarvetta. Espoon Kuitinmäentiellä,
Pohjantiellä, Kalevantiellä tai Karhusaarentiellä-Lehtisaarentiellä
mahdollinen bussijärjestelmän kehittäminen edellyttää muutoksia katutilaan ja viheralueisiin. Kehittynyt bussijärjestelmä aiheuttaa myös merkittäviä liikenteellisiä järjestelyjä ja asemakaavan muuttamistarvetta Helsingissä Länsiväylän päässä, jossa vaihtoehtoon kuuluu Porkkalankadun joukkoliikennetunnelin
rakentaminen.
Tutkittavan liikennejärjestelmän välittömällä vaikutusalueella on
lisäksi asemakaavoittamattomia alueita. Esimerkiksi Koivusaaren
pohjoisosalla siihen liittyvine merialueineen ei ole asemakaavaa.
Myöskään Hanasaarta sekä Kehä II:n ja Länsiväylän risteysaluetta (mukaan lukien Gräsanoja) ei ole asemakaavoitettu.
Länsiväylän kehittämisvyöhykkeen alueella on asemakaavoina voimassa useita vanhoja rakennuskaavoja, joissa ei ole
varauduttu raidelinjaukseen. Näitä ovat mm. Tapiolan itäisten
(Itäkartano, Otsolahti) ja läntisten (Länsikorkeen alue) asuntoalueiden vanhat rakennuskaavat. Raide-linjaukseen ei ole myöskään varauduttu Karhusaaren asemakaavassa.
Voimassa olevista asemakaavoista maanalaiseen metroon on
varauduttu Keilalahdessa, Otaniemessä Vuorimiehentien molemmin puolin (asemakaavat Hagalundinpuisto II ja Kivimies)
sekä Tapiolan keskustassa. Maanalaiseen metroon varaudutaan
myös vireillä olevassa asemakaavamuutoksessa Itäkartanon
alueelle (Tapiolantien pohjoispuoli).

Katajaharjussa ja Isokaaren länsi- ja eteläpuolella tutkitaan
käyttämättömän rakennusoikeuden käyttömahdollisuuksia ja
rakennussuojelukohteita.

ta, koska sen seudullinen sijainti on niin hyvä. Alueen asukasmäärässä varaudutaan 70 000 asukkaan kasvuun vuoteen 2030
mennessä.

Koivusaari on Helsingin yleiskaava 2002:ssa osoitettu selvitysalueeksi, mikä tarkoittaa sitä, että alueen maankäyttö ratkaistaan aikanaan erikseen. Yleiskaavaehdotuksessa esitetty rakentamisen volyymi (3600-4100 asukasta) on ollut vaikutusarviointien pohjana.

Kaikki vaihtoehdot tukevat maankäytön tehostamista joukkoliikenteen vaikutusalueella. Maankäytön tehostaminen edistää
olevan infrastruktuurin hyödyntämistä ja luo edellytyksiä kevyen
ja julkisen liikenteen osuuden kasvulle. Merkittävä osa asuntoja työpaikkarakentamisesta tulee yleiskaavojen mukaan sijoittumaan täydentäen ja tiivistäen olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.

Lauttasaaren keskustassa uudisrakentamista ei tapahdu enää
merkittävästi.
Salmisaaressa otetaan käyttöön alue, joka vapautuu siirrettäessä Salmisaaren voimalaitoksen hiilivarasto maanalaisiin tiloihin.
Paikalle on suunnitteilla 97 000 k-m2 uutta toimitilaa eli noin
4 000 työpaikkaa. Yritysalueesta tulee teknologiapainotteinen.
Keskustatunnelin (Länsiväylä-Sörnäisten rantatie) asemakaava
laaditaan tilan varaamiseksi ja tunnelia sivuavien hankkeiden
suunnittelun helpottamiseksi – päätöstä tunnelin toteuttamisesta ei ole tehty.
Asemakaavoitustilannetta tai asemakaavojen muuttamistarvetta ei ole tutkittu Ruoholahden ja Mellunmäen/Vuosaaren välillä,
sillä liikennejärjestelmävaihtoehdot eivät olemassa olevan metrolinjauksen alueella aiheuta suoria vaikutuksia asemanseutujen maankäyttöön.

7.4 Vaikutukset alue– ja yhdyskuntarakenteeseen
Luvussa arvioidaan liikennejärjestelmävaihtoehtojen vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen ja sitä, kuinka hyvin eri
liikennejärjestelmävaihtoehdot toteuttavat maakuntakaavan ja
yleiskaavojen tavoitteita pääkaupunkiseudulla ja erityisesti sen
rannikkovyöhykkeellä. Lisäksi tarkastellaan merkittävimpiä vaikutuksia Kirkkonummella ja Sipoossa.

Maanpäälliseen metroon on varauduttu Niittykummussa; Merituulentien varsi Koivu-Mankkaan tieltä Kehä II:n risteykseen on
asemakaavoitettu. Niittykummussa on myös ainoa asemakaavoissa osoitettu raideliikenteen asemapaikka (Länsiväylän kehittämisvyöhykkeen alueella).

Alue- ja yhdyskuntarakenteella tarkoitetaan tässä yhteydessä
väestön ja asumisen, työpaikkojen ja tuotantotoiminnan, palvelujen ja vapaa-ajan alueiden sekä näitä toimintoja yhdistävien
liikenneväylien ja teknisen huollon verkostojen yleispiirteistä sijoittumista seudulla ja yksittäisessä yhdyskunnassa sekä niiden
keskinäisiä suhteita.

Matinkylän keskuksessa on varauduttu sekä maanalaiseen että
maanpäälliseen metroon.

7.4.1 Kaikille vaihtoehdoille yhteiset vaikutukset

Helsingissä Katajaharjuun ja Lemislahteen selvitetään mahdollisuuksia sijoittaa uutta asutusta Helsingin yleiskaavan 2002 mukaisesti. Alueen suunnitelmat ovat vielä alustavia. Katajaharjussa
asuinrakentaminen sijoittuisi osin Länsiväylän ylittävän kannen
päälle ja poistaisi tien estevaikutusta kaupunkirakenteessa.
Toimitilarakentamista suunnitellaan suojaamaan asutusta liikenteen haitoilta. Kannelle rakennettava asuntorakentamisen volyymi voisi olla noin 25 000- 35 000 k-m2:n luokkaa.
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Uudenmaan maakuntakaavassa on varauduttu raideliikenneyhteyden rakentamiseen Helsingistä Espooseen. Kaava mahdollistaa metron toteuttamisen, mutta ei sulje pois pikaraitiotie- tai
bussivaihtoehtoa.
Länsiväylän kehittämisvyöhykkeen alue rakentuu tulevaisuudessa kaupunkimaisen tiiviiksi liikennejärjestelmästä riippumat-

7.4.2 Metrovaihtoehtojen vaikutukset
Metrojärjestelmän rakentaminen on kaupunkiseudun aktiivisen
kehittämisen tehokkaimpia välineitä. Keskusjärjestelmän hierarkkinen rakenne selkeytyy ja keskusjärjestelmä vahvistuu.
Metroliikenteen laajentuminen Länsiväylän kehittämisvyöhykkeen alueelle liittää Espoon kaupunkikeskukset – Tapiolan ja
Matinkylän - tiiviimmin pääkaupunkiseudun toiminnalliseen kokonaisuuteen.
Maankäyttövaikutukset ovat kiinteästi sidoksissa metrovaihtoehdon osalta tehtyihin valintoihin. Maankäyttöratkaisut on punnittava metrovaihtoehdon suunnittelun ja valintojen kanssa tiiviisti yhdessä.
Metrovaihtoehdon kehittämismahdollisuudet ovat tulevaisuudessa melko sidotut. Perusrakenne ja asemat pysyvät käytössä
kymmeniä, jopa satoja vuosia, mutta verkko voi laajentua tai
suuntautua seututasolla pitkällä aikavälillä monin eri tarkoituksenmukaisin tavoin. Paikoin on myös mahdollista varautua asemaväleille myöhemmin rakennettaviin uusiin asemiin.
Metroverkon laajeneminen
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteissa todetaan, että alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua metron laajentamiseen. Pääkaupunkiseudun aluerakenteen
kannalta metrovaihtoehto jatkaa olemassa olevaa metrojärjestelmää ja kytkee Espoon eteläosat seudulliseen raideliikennejärjestelmään. Metrojärjestelmä muodostaa pääkaupunkiseudulla
kokonaisuuden, joka palvelee sekä asutusta että elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä. Metrojärjestelmässä
Etelä-Espoo liittyisi kiinteästi pääkaupunkiseudun metropolialueeseen, vahvistaisi sen rakennetta ja hyötyisi itsekin pääkaupunkiseudun kehityksestä nykyistä paremmin.
Yhdyskuntarakenteen kasvusuunnat
Maakuntakaavassa on hyödynnetty olevia ja suunniteltuja raideliikenneyhteyksiä suuntaamalla yhdyskuntarakenteen kasvusuunnat niiden vaikutusalueelle. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa on painotettu Länsiväylän kehittämisvyöhykettä.
Metrovaihtoehdot tukevat kaavoissa esitettyjä perusteita kasvusuunnan valinnasta.
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Keskusten vahvistuminen
Kaupunkikeskusten, aluekeskusten ja muiden liikenteellisesti
merkittävien solmukohtien asema vahvistuu työpaikka-alueina
ja palvelukeskuksina valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja maakuntakaavan mukaisesti. Espoossa tämä tarkoittaisi erityisesti Tapiolan ja Matinkylän aseman vahvistumista.
Helsingissä metro on muiden kehittämistoimien ohella vahvistanut merkittävästi Itäkeskuksen asemaa, joka onkin poikkeuksellisen vahva. Myös nykyisen metroradan varren paikalliskeskukset Vuosaari, Kontula, Herttoniemi ja Lauttasaari kytkeytyisivät
Etelä-Espoon kanssa yhteiseen raidejärjestelmään.
Kytkeytyminen
Metron jatkaminen länteen vahvistaisi myös muiden metroradan
varren työssäkäyntialueiden ja palvelukeskusten asemaa kytkemällä ne entistä laajemmalla alueella toistensa yhteyteen. Esimerkiksi
useat pääkaupunkiseudun yliopisto- ja korkeakouluvetoiset sekä
teknologiayritysvetoiset osaamiskeskittymät liittyisivät nykyistä
tehokkaammin toisiinsa: mm. Ruoholahden ja Keilalahden korkean teknologian yritysalueet sekä Otaniemen ja Helsingin yliopistoja korkeakouluvetoiset osaamiskeskittymät kytkeytyisivät yhdenmukaisen liikennejärjestelmän avulla toisiinsa.
Metron jatkaminen länteen parantaisi myös Lauttasaaren yhdyskuntarakenteen liittymistä kantakaupunkiin.
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
Länsiväylän kehittämisvyöhykkeellä tavoitteena on sijoittaa
merkittävä osa uudesta asunto- ja työpaikkarakentamisesta
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Täydentäminen on
yhdyskuntataloudellisesti perusteltua ja antaa mahdollisuuksia
kaupunkimaisen ympäristön kehittymiselle. Metrovaihtoehdot
luovat hyvät edellytykset tämänsuuntaiselle kaupunkirakenteen
kehittämiselle.
Esimerkiksi Niittykummun-Niittymaan-alueen kehittäminen saisi
tukea metrojärjestelmästä. Espoon yleiskaavaluonnoksen mukaan alue kuuluu Länsiväylän kehittämiskäytävään, jonka alueella asuin- ja työpaikka-alueiden aluetehokkuutta nostetaan.
Metroasema lisäisi maankäytön tehostamismahdollisuuksia ja
-paineita alueella, ja alueen toteuttamistavasta riippuen sillä
saattaisi olla myös seudullista merkitystä esimerkiksi koko pääkaupunkiseutua/ pääkaupunkiseudun rannikkovyöhykettä palvelevien palvelujen tarjoajana.
Helsingin puolella Niittykummun-Niittymaan kanssa samantapaisia alueita ovat esimerkiksi Herttoniemi ja Roihupelto. Monista
muista nykyisten metroasemien seuduista poiketen näitä alueita ei ole valmiiksi suunniteltu ja rakennettu. Toteuttamistavasta
riippuen sekä Herttoniemen että Roihupellon alueilla saattaisi
olla enemmän seudullistakin merkitystä työpaikka-alueina.
Metrovaihtoehdon Mp pintaosuuksilla on yhdyskuntarakennetta
jakava vaikutus. Pintaosuudet myös vievät tilaa muulta maankäytöltä, mikä kaupunkimaisesti rakennetuilla alueilla voi olla
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huomattavakin haitta. Pintaosuuksien jakava ja rajoittava vaikutus on merkittävä Koivusaaressa, Niittymaalla ja Matinkylän
Gräsanlaaksossa. Haitallista vaikutusta voidaan merkittävästi
vähentää yksityiskohtaisella suunnittelulla.
Kirkkonummi ja Sipoo
Uudenmaan maakuntakaavassa todetaan, että Kirkkonummi
on nivoutumassa kiinteäksi osaksi pääkaupunkiseutua; kunnan
väestöstä suuri osa käy töissä Länsiväylän ja nykyisen metroverkon alueella. Työmatkaliikenteestä osa on mahdollista kytkeä
Matinkylässä metroliikenteen vaikutuspiiriin ja siten luoda edellytyksiä julkisen liikenteen osuuden kasvulle, mikä olisi maakuntakaavan tavoitteiden mukaista. Lisäksi raideyhteys (ainakin pitkällä aikavälillä) mahdollistaisi eteläisen Kirkkonummen
(Sundsberg, Sarvvik, Masala) liittymisen läheisemmin EteläEspoon taajamarakenteeseen.
Itä-Uudellamaalla eteläinen Sipoo liittyisi länsimetron välityksellä yhä laajempaan pääkaupunkiseudun läntiseen työssäkäyntialueeseen ja toiminnalliseen kokonaisuuteen.

7.4.3 Pikaraitiotievaihtoehtojen vaikutukset
Pikaraitiotien vahvuutena on maankäytön ja kaupunkirakenteen
kehittämisen kannalta toteuttamistavan joustavuus. Se voidaan
suunnitella tarvittaessa muusta liikenteestä erotettuna metromaisena joukkoliikennevälineenä kuten Kombi (K), joka monilta
ominaisuuksiltaan vastaa metroa, tai sovittaa raide katuverkkoon osin muiden liikennevälineiden joukkoon (P-vaihtoehdot).
Se voidaan tarvittaessa myös linjata melko vapaasti maastonmuotoja mukaillen.
Pikaraitiotiejärjestelmä on metroa joustavampi tulevaisuuden
kehittämisvaihtoehtojen suhteen. Kiinteänä järjestelmänä se
asettaa kuitenkin yhdyskuntarakenteen suunnittelulle sidotun
liikenteellisen lähtökohdan. Toisaalta pikaraitiotiereitin varsi
houkuttelee sellaista maankäyttöä ja toimintoja, joille pysyvyys
on tärkeää.
Raideliikenteen laajentuminen Länsiväylän kehittämisvyöhykkeen alueelle liittää Espoon kaupunkikeskukset – Tapiolan ja
Matinkylän - tiiviimmin pääkaupunkiseudun toiminnalliseen kokonaisuuteen.
Seudullinen raideliikennejärjestelmä
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden erityistavoitteissa todetaan, että alueidenkäytön suunnittelussa tulee varautua
metron laajentamiseen. Pikaraitiotiejärjestelmä ei tue suoraan
tätä tavoitetta. Metrojärjestelmä ja pikaraitiotiejärjestelmä muodostavat pääkaupunkiseudulla kaksi teknisesti erilaista kokonaisuutta, jotka kuitenkin voidaan liittää toisiinsa ja näin kytkeä
Espoon eteläosat seudulliseen raideliikennejärjestelmään.

Yhdyskuntarakenteen kasvusuunnat
Maakuntakaavassa on hyödynnetty olevia ja suunniteltuja raideliikenneyhteyksiä suuntaamalla yhdyskuntarakenteen kasvusuunnat niiden vaikutusalueelle. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa on painotettu Länsiväylän kehittämisvyöhykettä.
Pikaraitiotievaihtoehdot tukevat kaavoissa esitettyjä perusteita
kasvusuunnan valinnasta.
Keskusten vahvistuminen ja kytkeytyminen
Kaupunkikeskusten, aluekeskusten ja muiden liikenteellisesti
merkittävien solmukohtien asema vahvistuu työpaikka-alueina ja
palvelukeskuksina valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
ja maakuntakaavan mukaisesti. Pikaraitiotiejärjestelmä eroaa
kuitenkin metrovaihtoehdosta siten, että Lauttasaaressa (P-vaihtoehdot) tapahtuu vaihto liikennevälineestä toiseen, mikä vaikuttaa vaihtoehdon houkuttelevuuteen ja matkustajamääriin ja
sitä kautta myös välillisesti maankäyttöön. Liikennejärjestelmän
tuoma potentiaali kaupunkikeskusten kehittymiselle ja kytkeytymiselle ei ole yhtä suurta kuin metrovaihtoehdossa.
Kaikissa matalalattiaisissa pikaraitiotievaihtoehdoissa (Pk, Pr,
Pt) metro liikennöisi lännessä Lauttasaareen asti, ja liittäisi
Lauttasaaren yhdyskuntarakenteen tiiviimmin kantakaupunkiin.
Lauttasaaren yhteys kantakaupunkiin paranisi myös Kombivaihtoehdossa, sillä Kombi liikennöisi Lauttasaaren kautta Hakaniemeen asti.
Korkealattiaisessa pikaraitiotievaihtoehdossa (Kombi) liikennöinti länsisuunnassa on tehokkaampaa ja nopeampaa kuin muissa
pikaraitiotievaihtoehdoissa. Sitä vastoin Kombissa metrotarjonta itään on merkittävästi heikompi kuin metrovaihtoehdossa,
mikä heikentää itäisten alueiden saavutettavuutta. Tällä taas
saattaa olla vaikutusta matkustajamääriin ja sitä kautta maankäytön kehittämispotentiaaliin.
Yhdyskuntarakenteen tiivistäminen
Länsiväylän kehittämisvyöhykkeellä tavoitteena on sijoittaa merkittävä osa uudesta asunto- ja työpaikkarakentamisesta olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen. Täydentäminen on yhdyskuntataloudellisesti perusteltua ja antaa mahdollisuuksia kaupunkimaisen ympäristön kehittymiselle. Pikaraitiotievaihtoehdot
luovat hyvät edellytykset tämänsuuntaiselle kaupunkirakenteen
kehittämiselle.
Pikaraitiotiejärjestelmässä on useampia pysäkkejä kuin metrojärjestelmässä palvellen näin maankäyttöä tasaisemmin kuin
metro. Niittykummun-Niittymaan ohella maankäytön tehostaminen olisi tarkoituksenmukaista muissakin pysäkkiympäristöissä.
Pikaraitiotie on kuitenkin linjattu siten, että useat pysäkit sijoittuisivat Tapiolan kulttuurihistoriallisesti arvokkaille asuntoalueille (Suviniitty, Suvikumpu, Otsolahdentie). Maankäyttö ei näillä
alueilla tule todennäköisesti merkittävästi tehostumaan suojeluarvoista ja historiallisesta kehyksestä johtuen. Myös Otaniemen
kampusalue on valtakunnallisesti merkittävää kulttuurihistorial-
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Kuva 7.6. Yhtenäisen raideliikennejärjestelmän alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia pääkaupunkiseudun rannikkovyöhykkeellä
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lista ympäristöä; täydennysrakentaminen tapahtunee lähinnä jo
hyväksyttyjen ja vahvistettujen asemakaavojen kaavavarantoa
hyödyntäen.
Matalalattiaiset pikaraitiotievaihtoehtot kulkevat Lauttasaarta ja Pt-vaihtoehdossa myös Tapiolaa - lukuun ottamatta maanpinnalla; linjaus jakaa yhdyskuntarakennetta siellä missä rata on
aidoin erotettu muusta liikenneväylästä tai sen yli ei voi kulkea
turvallisesti. Jakava vaikutus ei ole niin merkittävä P-vaihtoehdoissa kuin metro- ja kombivaihtoehdoissa, koska pikaraitiotie
on pääosin sovitettu katuverkkoon.
Kirkkonummi ja Sipoo
Maakuntakaavan selostuksessa todetaan, että Kirkkonummi
on nivoutumassa kiinteäksi osaksi pääkaupunkiseutua; kunnan
väestöstä suuri osa käy töissä Länsiväylän ja nykyisen metroverkon alueella. Työmatkaliikenne ei todennäköisesti kytkeytyisi Matinkylässä raideliikenteen vaikutuspiiriin yhtä hyvin kuin
metrojärjestelmässä, sillä metroon verrattuna pikaraitiotien
matka-ajat ovat pidempiä läntisiltä reuna-alueilta keskustaan.
Pikaraitiotieyhteys (ainakin pitkällä aikavälillä) kuitenkin mahdollistaisi eteläisen Kirkkonummen (Sundsberg, Sarvvik, Masala)
liittymisen läheisemmin Etelä-Espoon taajamarakenteeseen.
Itä-Uudellamaalla Sipoo ei pikaraitiotievaihtoehdossa matkaaikojen pidentymisen ja järjestelmien välisen vaihdon vuoksi
liittyisi yhtä tehokkaasti pääkaupunkiseudun läntiseen työssäkäyntialueeseen kuin metrovaihtoehdoissa.
7.4.4 Bussivaihtoehtojen vaikutukset
Bussijärjestelmä on luonteeltaan kaupunkirakennetta seuraileva
ja reaktiivinen, se voi raidejärjestelmiä paremmin joustaa muuttuvien maankäyttötarpeiden ja matkustajamäärien mukaan;
bussien reitit ja vuorovälit ovat joustavasti muutettavissa.
Bussivaihtoehdot eivät sinänsä anna uusia kehitysimpulsseja kaupunkirakenteelle ja sen kehittämiselle. Se ei kuitenkaan
poissulje kaupunkirakenteen kehittämistä monitasoiseksi, tiiviiksi ja vaihtelevaksi.

Seudullinen joukkoliikennejärjestelmä
Helsingin yleiskaavassa sekä Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu varaus läntiselle raideyhteydelle. Näin ollen yleiskaavat tukevat raideliikennejärjestelmää läntisen pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmänä, mutta eivät myöskään
millään tavoin sulje pois bussijärjestelmän kehittämistä.
Pääkaupunkiseudun ydinalue on laajentunut Kehä III:lle asti
noin 15-20 kilometrin päähän keskustasta. Tällä alueella toimii
tällä hetkellä idän ja pohjoisen suunnassa metro ja tiheävälinen lähijunaliikenne. Bussijärjestelmässä ”metromainen” rautatieliikenne ulottuisi Espoossa vain Espoon keskuksen suun-
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taan. Kaupunkirata saavuttaa vuoteen 2030 mennessä Espoon
muut kaupunkikeskukset; rata ulottuu nyt Leppävaaran ja
melko suurella varmuudella vuonna 2030 myös Espoon keskukseen. Matinkylän ja Espoonlahden kaupunkikeskukset kytkeytyisivät raideverkkoon tehokkaan bussijärjestelmän avulla
Ruoholahdessa ja Kampissa. Tapiolan kaupunkikeskukseen kulkisi Raide-Jokeri.

Espoon suunnan bussit joutuvat jossakin määrin ajamaan kantakaupungin katuverkossa. Tällöin liikenneperäiset haitat lsääntyvät eivätkä bussivaihtoehdot tässä mielessä toteuta maakuntakaavan tavoitetta viihtyisästä elinympäristöstä yhtä hyvin kuin
raideliikennejärjestelmät. Haittojen lieventämisen tarve saattaa
aiheuttaa muutoksia myös maankäyttöön (esim. reunakortteleiden käyttötarkoituksen muutokset tai suojaustarpeet).

Bussivaihtoehdoissa Etelä-Espoon ja eteläisen Kirkkonummen
työmatkaliikenteen kytkeytyminen pääkaupunkiseudun raideverkkoon on raidevaihtoehtoja heikompi.

7.5 Vaikutukset asemanseuduilla

Kehittynyt bussijärjestelmä tukee jossain määrin Uudenmaan
maakuntakaavan tavoitetta älykkäästä ja kestävästä liikkumiseen ja kuljettamiseen perustuvasta, Uudenmaan keskeistä valtakunnallista asemaa tukevasta liikennejärjestelmästä.
Yhdyskuntarakenteen kehittyminen
Bussijärjestelmä ei aseta samanlaista alueellisesti sidottua liikenteellistä lähtökohtaa yhdyskuntarakenteen suunnittelulle
kuin raidejärjestelmät. Bussivaihtoehdot mahdollistavat haluttaessa – kuten edellä on todettu - nykyisentyyppisen, melko tasarakeisen yhdyskuntarakenteen kehittymisen edelleen, mutta
eivät toisaalta poissulje kaupunkirakenteen kehittämistä monitasoiseksi, tiiviiksi ja vaihtelevaksi.
Länsiväylän kehittämisvyöhyke on eräs maakuntakaavan tarkoittama seudun alue- ja yhdyskuntarakenteen kasvusuunta.
Bussivaihtoehdot eivät suoraan tue maakuntakaavan tavoitetta,
jonka mukaan kaupunkirakenteen kasvusuuntien tulisi tukeutua
erityisesti raideliikenteen luomiin mahdollisuuksiin.
Bussijärjestelmävaihtoehdoissa raidevaihtoehtojen pintaosuuksien raidevarausalueet voidaan kehittää. Kaupunkimaisesti rakennetuilla alueilla vapautuvaa pinta-alaa voidaan pitää huomattavana; pintaosuus on pisin pikaraitiotievaihtoehdoissa Pr
ja Pk, joissa pintaosuus ulottuu Koivusaaresta Matinkylään asti.
Tapiolan asuntoalueilla ja Otaniemen kampusalueella vapautuvia alueita ei voida kuitenkaan merkittävästi täydennysrakentaa
alueiden historiallisten ja suojeluarvojen vuoksi.
Mikäli raidevaraus poistetaan ”lopullisesti” yleis- ja asemakaavoista, menetetään samalla mahdollisuus toteuttaa maanpäällinen raideliikenneyhteys myöhemmin tulevaisuudessa.
Koivusaaressa bussijärjestelmällä ei ole vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen. Koivusaareen ei ole suunniteltu bussiliikenteen
vaihtoterminaalia.
Viihtyisä elinympäristö
Uudenmaan maakuntakaavan tavoitteena mainitaan turvallinen,
terveellinen ja viihtyisä elinympäristö. Kampin joukkoliikenneterminaalia ei ole mitoitettu sen mukaan, että tulevaisuuden
joukkoliikenne länsisuunnassa perustuisi bussiliikenteeseen. Espoon kasvun myötä saattaa olla, että lisääntyvä bussien määrä ei tulevaisuudessa mahdu enää Kampin terminaaliin, vaan

7.5.1 Yleistä
Arvioinnin lähtökohtana on ollut kaupunkien yleiskaavojen mukainen maankäyttö. Arvioitaessa vaikutuksia paikallisella tasolla, asemanseuduilla, edellyttäisi arviointi paikoin sekä tarkempaa radan suunnittelua että tarkempaa maankäytön suunnittelua kuin tähän mennessä on voitu tehdä. Yleiskaavahan voi
toteutua eri tavoin, vaikka maankäytön pääkäyttötarkoitukset ja
volyymi olisivat samat. Vaikutusten heijastuminen maankäytön
luonteeseen tai mitoitukseen riippuu viime kädessä yksityiskohtaisesta suunnittelusta asemien ja pysäkkien ympäristössä, ts.
asemakaavoituksesta.
Tämän johdosta yleiskaavojen ohella on maankäyttövaikutuksia arvioitaessa hyödynnetty Helsingin osalta HanasaarenKoivusaaren maankäyttöselvitystä, joka on mittakaavaltaan
tarkempi. Maankäyttöselvityksellä ei ole juridista statusta kuten
kaavalla, eikä siitä ole tehty päätöksiä kaupunginhallituksessa tai
–valtuustossa. Mikäli johtopäätökset perustuvat Koivusaaresta
laadittuun maankäyttöselvitykseen, on se erikseen kirjattu asian yhteyteen.

7.5.2 Vaikutukset
Matinkylä

asemanseuduilla

välillä

Kamppi-

Metrovaihtoehtojen vaikutukset
Matinkylä, Niittykumpu
Molemmissa metrovaihtoehdoissa Matinkylästä muodostuu liikenteellisesti merkittävä solmukohta; metroasema sekä siihen liittyvä liityntäliikenteen terminaali sijoittuvat keskeisesti
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen mukaiselle keskustatoimintojen alueelle kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolelle. Kauppakeskuksen ympäristöä on viime vuosina rakennettu
kaupunkimaisen tiiviiksi tulevasta liikennejärjestelmästä riippumatta. Matinkylän edelleen kehittyminen kaupunkikeskuksena
on hyvin todennäköistä: metroasema toisi kauppakeskuksen
alueelle entistä enemmän matkustajia ja sitä kautta edelleen
lisäpotentiaalia alueen kaupalliselle ja toiminnalliselle kehittämiselle.
Metrovaihtoehdossa Mp rata on pinnassa osuudella MatinkyläNiittymaa, jossa se oleellisesti vaikuttaa alueen maankäyttörat-
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kaisuihin. Matinkylän Gräsanlaaksoon on yleiskaavassa osoitettu kehittämismerkinnöin tiivis ja matala –asuntoalue, jonka rajautumiseen pintaraidevaraus vaikuttaa. Tunnelivaihtoehdossa
vapautuva raidevarausalue voidaan ottaa rakentamiskäyttöön.
Niittykummussa pintalinjaukseen on asemakaavoissa varauduttu; pintalinjaus vaikuttaa lähinnä alueen sisäisiin liikennejärjestelyihin. Matinkylän, Niittykummun sekä Niittymaan kaupunkirakenteessa pintalinjauksella on merkittävä estevaikutus.

kaupunkikeskuksena on todennäköistä. Alueen kulttuurihistorialliset arvot rajoittavat maankäytön tehostamista alueen arvokkaimmilla osilla, mutta etenkin keskustatoimintojen alueelle
metroasema toisi lisäpotentiaalia.

Niittymaalla ja Niittykummussa keskeisimmät Merituulentien varren alueet on Espoon yleiskaavaluonnoksessa osoitettu kehitettävä alue –merkinnällä. Niittymaalle on yleiskaavassa osoitettu
kaupunkimainen asuntoalue sekä työpaikka-alue, Niittykumpuun
työpaikka-alue sekä keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alue.
Näiden lisäksi yleiskaavassa on osoitettu A-merkinnällä olemassa olevat, nykyisellään säilyvät asuntoalueet.

Otaniemi, Keilalahti
Keilalahden ja Otaniemen alueella molemmat metrovaihtoehdot
on linjattu kulkemaan tunnelissa, joten ne eivät sinänsä aiheuta
rajoituksia tai reunaehtoja maankäytön suunnitteluun. Uusi raideliikenneyhteys vahvistaisi kuitenkin alueiden asemaa korkean
teknologian yritysalueena sekä tiede- ja koulutuskeskittymän
alueena ja saattaisi sitä kautta tuoda lisäpotentiaalia maankäyttöön. Otaniemessä maankäytön tehostamista rajoittavat kuitenkin alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Niittymaan metroasema sijaitsee tunnelivaihtoehdossa (Mt)
Länsi-Tapiolan ja Niittykummun välisessä rajamaastossa Koivu-Mankkaan tien ja Merituulentien risteyksen tuntumassa.
Pintavaihtoehdossa (Mp) metroasema sijaitsee Niittymaantiellä.

Metro on Tapiolassa tunnelissa molemmissa vaihtoehdoissa.
Linjauksella on vaikutuksia maanalaisten liike- ja pysäköintitilojen suunnitteluun.

Metron pintavaihtoehdossa (Mp) rata on pinnassa Länsiväylän
eteläpuolella Koivusaaresta Karhusaareen. Liikennealueiden
haitallista vaikusta Koivusaaressa (tilantarve ja saaren kahtiajako) voidaan selvityksen mukaan vähentää: Länsiväylän ja
metroradan linjaukset Koivusaaren keskiosassa jäävät selvityksessä ympäristöään alemmaksi, työpaikkakorttelit on sijoitettu
Länsiväylän varsille osittain metrolinjan päälle, ja Koivusaaren
eteläisen ja pohjoisen osan välinen liikenne on johdettu
Länsiväylän ylittävää siltaa pitkin.

Mikäli Koivusaareen ei sijoitettaisi lainkaan metroasemaa, metrolinja pinnassa aiheuttaisi joka tapauksessa mm. estevaikutusta ja asettaisi maankäytölle reunaehtoja. Aseman tuomaa potentiaalia saaren kehittämiseen ei kuitenkaan saataisi. Helsingin
keskustaan ja Espooseen suuntautuvassa joukkoliikenteessä tukeuduttaisiin liityntäliikenteeseen. Tällä saattaisi olla vaikutuksia
esimerkiksi työpaikkarakentamiseen ja sitä kautta maankäytön
luonteeseen ja tehokkuuteen saarella.

Lisäksi asema palvelee työmatkaliikennettä; erityisesti niitä
Merituulentien varren työpaikkoja, jotka sijaitsevat kävelyetäisyydellä, Niittymäentien kehitettävä työpaikka-alue sijaitsee alle
kilometrin etäisyydellä ja Orionin laajentuvalle ja täydentyvälle
työpaikka-alueelle on matkaa kilometrin verran.
Kuva 7.7. Ote Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksesta sekä
arvioitavan metrovaihtoehdon Mt linjaus ja asemat

Lauttasaari
Lauttasaaren saavutettavuus paranisi metrovaihtoehdoissa ja
alue kytkeytyisi bussijärjestelmää paremmin osaksi kantakaupunkia. Lauttasaaren aseman toinen lippuhalli sijaitsee ostoskeskuksessa, joten vaihtoehto mahdollistaisi - suojelunäkökohtien puitteissa - ostoskeskuksen tontin käytön tehostamisen.
Metron pintavaihtoehdossa Mp Lauttasaaren Katajaharjussa betonitunnelin rakentaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa lähitonteilla ja vaikuttaa myös Länsiväylän linjaukseen. Liikennealue
laajenisi nykyisten asuinkiinteistöjen alueelle. Katajaharjun kattaminen ja Koivusaaren asuinalueen mahdollinen toteuttaminen
edellyttävät joka tapauksessa uusia liikennejärjestelyjä.

Pintavaihtoehdossa Niittymaan metroasema sijoittuu työpaikka-alueelle (TP) julkisten palvelujen ja hallinnon alueen (PY)
tuntumaan. Metro-asema palvelee hyvin myös asuntoalueita.
Niittymaan metroasemalta Tapiolan urheilupuiston alueelle on
matkaa alle kilometri.

Ruoholahti, Kamppi
Metrovaihtoehdoissa bussiliikenteen väheneminen vapauttaa
tilaa Kampin joukkoliikenneterminaalissa uusille toiminnoille. Lisäksi liikenneperäiset haitat vähenevät Ruoholahdessa ja
Kampissa, koska suorat bussiyhteydet Espoosta Helsinkiin vähenevät oleellisesti.

Niittytorin kauppakeskus jää edelleen metroaseman vaikutuspiirin ulkopuolelle. Niittytorin kauppakeskukseen on matkaa noin
kilometri, Tapiolaan pari kilometriä. Lisäksi pintalinjaus vie tilaa
jonkin verran muulta maankäytöltä Merituulentien varressa.
Tapiola
Molemmissa metrovaihtoehdoissa Tapiolasta muodostuu liikenteellisesti merkittävä solmukohta ja sen edelleen kehittyminen

Koivusaari
Metrovaihtoehdoissa Koivusaari ja Katajaharju ovat paremmin saavutettavissa jonka vuoksi toimitila- ja asuntorakentamiselle syntyisi lisää potentiaalia. Maankäyttöselvityksissä on
oletettu, että Koivusaareen sijoitetaan metroasema. Maankäyttöselvityksissä on tutkittu mm. tilanteita, joissa metrorata sijaitsee Länsiväylän eteläpuolella joko maanpinnalla tai tunnelissa.

Metron tunnelivaihtoehdossa (Mt) Länsiväylän varren liike- ja
toimistorakennusten kortteleiden rakentamista Koivusaaressa
voidaan maankäyttöselvityksen mukaisesti tehostaa verrattuna
pikaraitiotievaihtoehtoon.

Tunnelivaihtoehdossa metroasema sijoittuu Niittymaan reunaalueille, josta se palvelee Tontunmäkeä, Niittymaan täydentyviä asuntoalueita sekä Tapiolan läntisiä asuntoalueita hyvin.
Asema palvelee hyvin myös Tapiolan urheilupuiston aluetta, jonka toimintoja ollaan kehittämässä (asemakaavamuutos vireillä).
Alueella järjestettävien massatapahtumien kannalta aseman sijainti on myös keskeinen.

Tunnelivaihtoehdon asema ei sijaitse keskeisesti yleiskaavassa
osoitettuihin keskustatoimintojen ja lähipalvelualueiden alueisiin nähden, vaan on niiden välissä. Tapiolaan sekä Niittytorin
kauppakeskukseen on kumpaakin matkaa noin puolitoista kilometriä.
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Kuva 7.8. Ote Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksesta sekä
arvioitavan metrovaihtoehdon Mp linjaus ja asemat
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Pikaraitiotievaihtoehtojen vaikutukset
Matinkylä, Niittykumpu
Kaikissa pikaraitiotievaihtoehdoissa Matinkylästä muodostuu liikenteellisesti merkittävä solmukohta; pikaraitiotieasema ja siihen liittyvä liityntäliikenteen terminaali sijoittuvat keskeisesti
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen mukaiselle keskustatoimintojen alueelle kauppakeskus Ison Omenan eteläpuolelle. Kauppakeskuksen ympäristöä on viime vuosina rakennettu
kaupunkimaisen tiiviiksi tulevasta liikennejärjestelmästä riippumatta. Matinkylän edelleen kehittyminen kaupunkikeskuksena
on hyvin todennäköistä: pikaraitiotieterminaali toisi kauppakeskuksen alueelle entistä enemmän matkustajia ja sitä kautta
edelleen lisäpotentiaalia alueen kaupalliselle ja toiminnalliselle
kehittämiselle. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat ennusteiden mukaan kuitenkin alhaisempia kuin metrovaihtoehdoissa
ja vaikuttavat sitä kautta maankäytön potentiaaliin.

Lisäksi asema palvelee työmatkaliikennettä; erityisesti niitä Merituulentien varren työpaikkoja, jotka sijaitsevat kävelyetäisyydellä,
Niittymäentien kehitettävä työpaikka-alue sijaitsee alle kilometrin
etäisyydellä ja Orionin laajentuvalle ja täydentyvälle työpaikkaalueelle on matkaa kilometrin verran. Pintalinjaus vie tilaa jonkin
verran muulta maankäytöltä Merituulentien varressa.

Kuva 7.9. Ote Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksesta sekä
arvioitavan pikaraitiotievaihtoehdon Pt linjaus ja asemat

Kaikki matalalattiaiset pikaraitiotievaihtoehdot kulkevat maanpinnalla Matinkylästä Tapiolan Suvikumpuun asti. Matinkylän
Gräsanlaaksoon on yleiskaavassa osoitettu kehittämismerkinnöin tiivis ja matala asunto-alue, jonka rajautumiseen pintaraidevaraus vaikuttaa. Niittykummussa pintalinjaukseen on asemakaavoissa varauduttu; pintalinjaus vaikuttaa lähinnä alueen
sisäisiin liikennejärjestelyihin.

Tapiolassa pikaraitiotievaihtoehdot Pk ja Pr kulkevat maanpinnalla; niillä on kaupunkirakennetta jakava vaikutus. Kombiraide
ja pikaraitiotievaihtoehto Pt ovat Tapiolassa linjattu tunneliin;
linjauksilla on vaikutuksia maanalaisten liike- ja pysäköintitilojen suunnitteluun.
Otaniemi
Uusi raideliikenneyhteys vahvistaisi Otaniemen asemaa tiede- ja
koulutuskeskittymän alueena ja saattaisi sitä kautta tuoda lisäpotentiaalia maankäyttöön. Otaniemessä maankäytön tehostamista rajoittavat kuitenkin alueen kulttuurihistorialliset arvot.

Kombiraide on maanpinnalla Matinkylästä Niittymaahan. Kombiraiteella on suurempi yhdyskuntarakennetta jakava vaikutus
kuin matalalattiaisella pikaraitiotielinjauksella.
Niittymaalla ja Niittykummussa keskeisimmät Merituulentien varren alueet on Espoon yleiskaavaluonnoksessa osoitettu kehitettävä alue –merkinnällä. Niittymaalle on yleiskaavassa osoitettu
kaupunkimainen asuntoalue sekä työpaikka-alue, Niittykumpuun
työpaikka-alue sekä keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alue.
Näiden lisäksi yleiskaavassa on osoitettu A-merkinnällä olemassa olevat, nykyisellään säilyvät asuntoalueet.

Kuva 7.10. Ote Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksesta sekä
arvioitavan pikaraitiotievaihtoehdon Pk (~ Pr) linjaus ja asemat

Matalalattiaisissa pikaraitiotievaihtoehdoissa Niittykummun pysäkki sijoittuu Haukilahdenkadun länsipuolelle (Kombissa itäpuolelle). Alue on yleiskaavassa osoitettu kehitettäväksi työpaikka-alueeksi; pysäkki tukee alueen kehittämistä erinomaisesti.
Myös laajan Olarinluoman teollisuusalueen eteläosat sijaitsevat
alle kilometrin etäisyydellä. Pysäkiltä on noin 200 metrin matka
Niittytorin kauppakeskukseen, joka on yleiskaavassa osoitettu
keskustatoimintojen ja lähipalvelujen alueeksi. Pysäkki tuo potentiaalia kaupallisten palvelujen kehittämiselle alueella. Pysäkki
palvelee hyvin myös nykyistä Niittykummun asuntoaluetta.
Kaikissa pikaraitiotievaihtoehdoissa Niittymaan pysäkki sijoittuu
Niittymaantielle, josta se palvelee Tontunmäkeä ja Niittymaan
täydentyviä asuntoalueita hyvin. Niittymaan pysäkki palvelee
myös Tapiolan urheilupuiston aluetta, jonka toimintoja ollaan
kehittämässä (asemakaavamuutos vireillä). Alueella järjestettävien massatapahtumien kannalta aseman sijainti on myös keskeinen.

Tapiola
Kaikissa pikaraitiotievaihtoehdoissa Tapiolasta muodostuu liikenteellisesti merkittävä solmukohta ja sen edelleen kehittyminen kaupunkikeskuksena on todennäköistä. Alueen kulttuurihistorialliset arvot rajoittavat maankäytön tehostamista alueen
arvokkaimmilla osilla, mutta etenkin keskustatoimintojen alueelle pysäkki toisi lisäpotentiaalia. Tapiolan läntisiä asuntoalueita palvelee erillinen pikaraitiotievaunun pysäkki Suvikummun
ja Hakalehdon välimaastossa Hakamäentiellä. Kombi-vaihtoehdossa erillinen pysäkki alueelta puuttuu, joten lähin pysäkki läntiseen Tapiolaan on Niittymaan pysäkki (kävelymatkaa puolisen
kilometriä).

Pikaraitiotievaihtoehdot Pk ja Pr kulkevat Otaniemessä maanpinnalla; pikaraitiotievaihtoehto Pt on linjattu kulkemaan tunnelissa
Hakamäentieltä Otaniemen Vuorimiehentielle asti, jonka jälkeen
se nousee pinnalle. Linjauksilla on kaupunkirakennetta jakava
vaikutus. Kombi kulkee tunnelissa Otaniemessä koko matkan
eikä linjaus siten aiheuta rajoituksia tai reunaehtoja maankäytön suunnitteluun.
Keilalahti
Uusi raideliikenneyhteys vahvistaisi myös Keilalahden asemaa
korkean teknologian yritysalueena.
Kaikissa matalalattiaisissa pikaraitiotievaihtoehdoissa pintalinjaus veisi Keilalahdessa tilaa muulta maankäytöltä.
Kombin tunneliosuus päättyy Keilalahdessa Helsinkiin päin mentäessä, ja vaikuttaa siten maankäytön suunnitteluun alueella.

Kuva 7.11. Ote Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksesta sekä
arvioitavan korkealattiaisen pikaraitiotievaihtoehdon, Kombin,
linjaus ja asemat

Koivusaari
Pikaraitiotievaihtoehdoissa Koivusaari ja Katajaharju ovat raideliikenteen vaikutuspiirissä (Koivusaaressa on asemavaraus) ja
näin ollen toimitila- ja asuntorakentamiselle syntyisi lisää potentiaalia. Helsingin suunnasta tullessa yhteys Koivusaareen sisäl-
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täisi kuitenkin vaihdon Lauttasaaren keskustassa, mikä saattaisi
vaikuttaa työpaikkarakentamisen volyymiin Koivusaaressa.
Maankäyttöselvityksessä ei Koivusaaressa ole tutkittu pikaraitiotietä vaan ainoastaan metroa. Pikaraitiotievaihtoehdoissa (P
ja K) rata on pinnassa Länsiväylän pohjoispuolella Koivusaaresta
länteen. Koivusaaren eteläisen ja pohjoisen osan välinen liikenne on johdettu Länsiväylän ylittävää siltaa pitkin.
Lauttasaari
Matalalattiaisissa pikaraitiotievaihtoehdoissa (Pk, Pr ja Pt) pikaraitiotievaunu liikennöisi lännessä ainoastaan Lauttasaareen
asti, jossa itään päin mentäessä tapahtuisi vaihto metroon.
Lauttasaaren saavutettavuus paranisi ja alue kytkeytyisi metron
välityksellä läheisemmin osaksi kantakaupunkia.
Lauttasaaren yhteys kantakaupunkiin paranisi myös korkealattiaisessa pikaraitiotiejärjestelmässä Kombissa, sillä Kombi liikennöisi Lauttasaaren kautta Hakaniemeen. Vaihtoehdossa metro
jää lännessä Ruoholahteen.
Katajaharjussa Länsiväylän pohjoispuolella ratatunnelin rakentaminen aiheuttaa huomattavaa haittaa lähitonteilla ja vaikuttaa myös Länsiväylän linjaukseen. Liikennealue laajenisi nykyisten asuinkiinteistöjen alueelle. Katajaharjun kattaminen ja
Koivusaaren asuinalueen mahdollinen toteuttaminen edellyttävät joka tapauksessa uusia liikennejärjestelyjä.
Lauttasaaren vaihtoterminaalissa matkustajat vaihtavat metron
ja pikaraitiotien välillä. Vaihdon vuoksi saattaa olla edellytyksiä
kehittää ostoskeskusta palvelemaan paremmin Lauttasaareen
matkansa päättävien ja sieltä matkansa aloittavien ohella myös
vaihtajien tarpeita. Pikaraitiotievaihtoehdot loisivat paineita ostoskeskuksen tontin käytön tehostamiseksi.
Ruoholahti, Kamppi
Pikaraitiotievaihtoehdoissa bussiliikenteen väheneminen vapauttaa tilaa Kampin joukkoliikenneterminaalissa uusille toiminnoille. Lisäksi liikenneperäiset haitat vähenevät Ruoholahdessa
ja Kampissa, koska suorat bussiyhteydet Espoosta Helsinkiin vähenevät oleellisesti.

Bussivaihtoehtojen vaikutukset
Kuten edellä on todettu, bussijärjestelmä ei aseta samanlaista alueellisesti sidottua liikenteellistä lähtökohtaa maankäytön
suunnittelulle kuin raidejärjestelmät. Se joustaa tarpeen mukaan eikä sinänsä vaikuta kehityksen kulkuun.
Bussijärjestelmän suorat vaikutukset maankäyttöön lienevät
vähäisiä. Länsiväylän kehittämisvyöhykkeen alue rakennetaan
kaupunkimaisen tehokkaasti liikennejärjestelmästä riippumatta,
koska sen seudullinen sijainti on niin hyvä.
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Bussijärjestelmä ei samalla tavalla tue tai vahvista kaupunkija paikalliskeskusten kehittämistä kuin metrojärjestelmä, koska
bussivaihtoehtoihin ei sisälly Kampin joukkoliikenneterminaalia
lukuun ottamatta muita terminaaleja, jotka kokoaisivat suuria
matkustajavirtoja. Tällöin liikennejärjestelmän tuoma lisäpotentiaali työpaikkojen rakentamiseen ja kaupallisten keskittymien
toimintaedellytysten parantamiseen pysäkkiympäristöissä on
raidejärjestelmiä pienempi.

Bussivaihtoehdoissa Kampin joukkoliikenneterminaalin kautta
kulkee suuria matkustajamääriä. Bussijärjestelmä tuo lisäpotentiaalia Kampin terminaalin edelleen kehittämiseen kuten esimerkiksi kaupallisten toimintaedellytysten parantamiseen.

Kuten edellä on todettu, Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
on tutkinut Koivusaaressa maankäytön tehostamismahdollisuuksia. Maankäyttöselvityksessä on oletettu, että saareen sijoittuu raideliikenteen asema, johon rakentaminen tukeutuisi.
Bussivaihtoehdossa Koivusaareen ei muodostu samanlaista asemanseutua kuin metrovaihtoehdossa. Lisäksi on huomattava,
että Koivusaaren asuntoalueen mahdollinen toteuttaminen liikennejärjestelyineen sekä myös Katajaharjussa tutkitut kattamisratkaisut saattavat aiheuttaa haittaa lähitonteilla ja vaikuttaa liikennealueen rajaukseen.

Liikennejärjestelmävaihtoehdot Ruoholahden ja Matinkylän välillä eivät aiheuta suoria vaikutuksia asemanseutujen maankäyttöön olemassa olevan metrolinjauksen alueella.

Kehittyneessä bussijärjestelmässä (0+) rakenteelliset järjestelyt vaikuttavat maankäyttöön paikoin katutilan levenemisenä ja viheralueiden kaventumisena. Vaikutukset kohdistuvat
Espoossa Kuitinmäentielle, Pohjantielle ja Kalevantielle sekä
Karhusaarentielle-Lehtisaarentielle.
Helsingissä merkittäviä liikenteellisiä järjestelyjä tehdään
0+ -vaihtoehdossa Länsiväylän päässä, jonne rakennetaan
Porkkalankadun joukkoliikennetunneli. Tunneli vähentää liikenneperäisiä haittoja ja siten parantaa elinympäristön viihtyisyyttä
Ruoholahden alueella. Varsinaiset maankäyttövaikutukset ovat
kuitenkin vähäisiä.
Kampin joukkoliikenneterminaalia ei ole mitoitettu sen mukaan,
että tulevaisuuden joukkoliikenne länsisuunnassa perustuisi
bussiliikenteeseen. Tulevaisuudessa Espoon kasvun myötä saattaa olla, että lisääntyvä bussien määrä ei mahdu enää Kampin
terminaaliin, vaan (mikäli joukkoliikenteen palvelutaso halutaan
ylläpitää korkeana) Espoon suunnan bussit joutuvat jossakin
määrin ajamaan kantakaupungin katuverkossa. Tämä lisää liikenneperäisiä haittoja läntisessä kantakaupungissa ja saattaa
sitä kautta vaikuttaa maankäyttöön (reunakortteleiden käyttötarkoituksen muutokset ja suojaustarpeet).

7.5.3 Vaikutukset asemanseuduilla välillä RautatieasemaVuosaari/Mellunmäki

Välillisiä vaikutuksia asemanseutuihin Ruoholahden ja Matinkylän
välillä saattaa syntyä raidejärjestelmävaihtoehdoissa, kun alueiden saavutettavuus lännestä päin paranee ja matka-ajat Espoon
suuntaan lyhenevät. Erityisesti metrovaihtoehto parantaa toimipaikkojen työvoimasaatavuutta Helsingissä ja Espoossa sekä luo
uutta toimipaikkarakentamispotentiaalia. Toimipaikkojen rakentamispotentiaali on suurin alueilla, joita ei ole valmiiksi suunniteltu tai rakennettu. Tällaisia ovat esimerkiksi Kalasataman alue
(toteuttamisesta päätetty), Herttoniemi ja Roihupelto (toteuttamisesta ei ole päätöksiä).
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8 Vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriympäristöön
8.1 Arvioinnin lähtökohtia
Maisema- ja kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointi perustuu
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnokseen (27.4.2004) ja Helsingin
yleiskaavaan 2002 (26.11.2003) sekä kaupunkien laatimiin muihin maankäyttösuunnitelmiin ja selvityksiin ja 20.1.2005 päivättyihin Ruoholahti-Matinkylä -raideyhteyden alustaviin yleissuunnitelmiin. Keväällä 2005 on tehty maastokäyntejä ja ilmakuvasekä karttatarkasteluja. Lähtötietoina on ollut valtakunnallisia,
seudullisia ja paikallisia selvityksiä sekä inventointeja. Maiseman
arvoista on lisäksi käyty keskusteluja kaupunkien viranomaisten
ja kaupunginmuseoiden edustajien kanssa.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaan alueidenkäytössä on varmistettava, että valtakunnallisesti merkittävät
kulttuuri- ja luonnonperinnön arvot säilyvät. […] Viranomaisten
laatimat valtakunnalliset inventoinnit kuten valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ja valtakunnallisesti merkittävät kulttuuriympäristöt otetaan huomioon alueidenkäytön suunnittelun
lähtökohtina. Erityistavoitteissa todetaan, että yhteysverkostoja
koskevassa alueidenkäytössä ja alueidenkäytön suunnittelussa
on otettava huomioon ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö,

erityisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet ja -alueet sekä maiseman erityispiirteet.

tamia vaikutuksia maankäyttöön on kuvattu tarkemmin tämän
arviointiselostuksen luvussa 7.

Arvioinnin perustana olevat alustavat yleissuunnitelmat on kuvailtu pääpiirteiltään tämän arviointiselostuksen kappaleessa 4.
Lisäksi arviointityössä on käytetty apuna julkaisematonta suunnitelma-aineistoa, kuten selventäviä osasuunnitelmia ja tyyppipoikkileikkauksia.

Vaikutuksia maisema- ja kaupunkikuvaan on pyritty tarkastelemaan mahdollisimman objektiivisesti sekä laajojen maisemakokonaisuuksien että paikallisten kaupunkikuvallisten tekijöiden osalta.
Myös vaikutuksia kulttuuriperintöön on arvioitu. On kuitenkin huomattava, että uusilla korkeatasoisesti suunnitelluilla asemarakenteilla voidaan luoda myös uutta kulttuuriympäristöä tai kohentaa
joidenkin jäsentymättömien alueiden kaupunkikuvaa.

Vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
voivat aiheuttaa esimerkiksi radan rakentaminen penkereineen
ja louhintoineen, asemat, terminaalit, joukkoliikennekaistat,
tunnelijärjestelyt, liityntäliikennejärjestelyt ja tekniset rakenteet. Näiden lisäksi liikennejärjestelmiin liittyvä muu maankäyttö voi paikoin aiheuttaa merkittäviä maisemallisia ja kaupunkikuvallisia muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset
maankäytön tehokkuudessa tai käyttötarkoituksessa. Siten arviointityössä on myös huomioitava maisema- ja kaupunkikuvaan
kohdistuvien vaikutusten suhde uudesta maankäytöstä aiheutuviin vaikutuksiin. Eri linjaus- ja järjestelmävaihtoehtojen aiheut-

Näkemykset maiseman ja kaupunkikuvan kannalta suotuisista
liikennejärjestelmäratkaisuista ja toisaalta käyttäjän kannalta
miellyttävimmästä liikennemuodosta eivät ole välttämättä yhteneviä. Erityisesti raideyhteyksien tunneli- ja pintaratavaihtoehtojen vertailussa on huomattavia eroja riippuen siitä, katsotaanko asiaa laajasta kaupunkikuvallisesta näkökulmasta vai
subjektiivisesti, yksittäisen käyttäjän tai käyttäjäryhmän kannalta. Luvussa 9 on keskitytty eri käyttäjänäkökulmien tarkasteluun.
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8.2 Maiseman ja kulttuuriympäristön sekä arvokkaiden kohteiden yleiskuvaus
Arvioitavien vaihtoehtojen alue on kaupunkimaista rakennettua
ympäristöä viher- ja vapaa-alueineen sekä kaupungin liikenneväylien halkomaa rannikko- ja merimaisemaa. Kohdealueella
on asutusta eri mittakaavoissaan kantakaupunkiympäristöstä lähiömäiseen asumiseen, yritys-, teollisuus- ja julkisten
palvelujen alueita, sekä virkistys- ja vapaa-ajan toimintoja.
Vaihtoehtolinjausten alueella ei ole valtakunnallisesti arvokkaita

maisema-alueita tai perinnemaisemia. Pintalinjausten alueelle
sijoittuu kolme ympäristöministeriön ja Museoviraston selvityksissä inventoitua valtakunnallisesti merkittävää rakennettua
kulttuuriympäristöä: Tapiolan kaupunginosa, Otaniemen kampusalue sekä Karhusaaren huvila. Näistä Tapiola on valittu yhdeksi Suomen kansallismaisemista. Lisäksi tunnelilinjausten alueella Matinkylä-Ruoholahti-välillä on kaksi muuta valtakunnal-

lisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä, Lapinlahti
– Hietaniemi sekä Salmisaaren teollisuusalue.
Linjausten lähistöllä on muutamia muinaismuistolain suojaamia
kiinteitä muinaisjäännöksiä, keskiaikaisten kylien sijaintipaikkoja sekä Helsingin seudun maa- ja merilinnoituksen osia 1900luvun alusta. Espoossa sijaitsevia keskiaikaisia kylänpaikkoja
ovat Otnäs (Otaniemi), Björnvik (Otsolahti), Hvitsby-Kvisbacka
(Viispakka) sekä Mattby (Matinkylä). Uudenmaan liitossa parhaillaan työn alla olevassa rakennetun ympäristön arvokkaiden
kohteiden ja alueiden seudullisessa inventoinnissa on linjausten lähialueella osoitettu arvokkaiksi mm. Niittykummun asuinalue, Haukilahti, Westendin asuntoalue, Karhusaaren huvila,
Otaniemi, Tapiola, Lapinlahti – Hietaniemi, Salmisaaren teollisuusalue, Lehtisaari, Kuusisaari ja Lauttasaari. Kaupunkien laatimissa inventoinneissa on nostettu esille myös muita linjausten
alueelle tai lähimaastoon sijoittuvia arvokohteita ja -alueita, joita käsitellään tarkemmin eri linjausten vaikutusten kuvauksissa.
Raidelinjausten lähialueiden arvokohteiden ja -alueiden likimääräinen sijainti on esitetty kuvassa 8.1.
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa on kulttuurihistoriallisesti arvokkaiksi maisemakokonaisuuksiksi osoitettu Otaniemen
ja Tapiolan alueet. Helsingin yleiskaavassa 2002 on maisemakulttuurin kannalta arvokkaiksi kohteiksi osoitettu mm. tunnelilinjausten lähiympäristössä sijaitsevat Lauttasaaren Myllykallion
ympäristö, Lahnalahden puisto, Isokaari ja Tallbergin Puistotie.
Tässä arviointiosuudessa on käsitelty erikseen bussijärjestelmien, metrojärjestelmien ja pikaraitiotiejärjestelmien vaikutuksia maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön. Kunkin
osuuden yhteydessä vaikutuksia on lisäksi käsitelty osa-alueittain linjausta pitkin edeten sekä asemaseuduittain. Osittain
vaikutukset ovat eri linjausten kohdalla samat, ja tekstissä on
tällöin viitattu kohtaan, jossa kyseiset vaikutukset on käsitelty ensimmäisen kerran. Vaikutukset on pääsääntöisesti jaettu
merkittäviin ja paikallisiin vaikutuksiin.

8.3 Vaikutukset
8.3.1 Bussijärjestelmän vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön

Kuva 8.1. Maiseman ja rakennetun kulttuuriympäristön arvokohteita raidelinjausten lähialueella. Kauempana linjauksista olevia Espoon
kohteita ja Helsingin kantakaupungin kohteita nykyisen metron alueella ei ole merkitty karttaan.

0-vaihtoehdossa bussikaistoja on rakennettu Kuitinmäentiellä
Friisiläntien ja Finnoontien välille länsisuuntaan, Friisinkalliontien
ja Kehä II:n välille molempiin suuntiin. Liittymäohitukset on rakennettu Friisinkalliontien, Piispanportin ja Olarinkadun liittymiin; Pohjantielle ja Kalevalantiellä Kauppamiehentieltä Koivu-
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Mankkaan tielle. Näillä järjestelyillä on paikallisia, osin kielteisiä
vaikutuksia kaupunkikuvaan, mutta ne eivät ole merkittäviä.

tää katuun rajautuvien asuinkorttelien suojaa tiealueelta, mikäli
riittäviä korjaavia toimenpiteitä ei tehdä.

Kampin terminaali on suunniteltu vain nykytilanteen bussimäärille, joten tulevaisuudessa kaikki bussit eivät sinne mahdu,
vaan osa bussiliikenteestä ajaa ja myös osa pysäkeistä sijaitsee
katuverkolla.

Kuitinmäentiellä kaupunkirakenne Kalastajantien ja Finnoonsillan
välillä on luonteeltaan väljää eikä voimakkaita tiealuetta rajaavia elementtejä nykyisellään ole. Bussikaistan toteuttamisen
vaikutukset eivät ole merkittäviä tällä alueella.

Vaihtoehto 0+ on kehitetty bussijärjestelmä, jossa 0-vaihtoehdon toimenpiteiden lisäksi rakennetaan Helsingin puolella järjestelyjä erityisesti Porkkalankadun ja Lapinrinteen alueelle. Länsiväylän ja Porkkalankadun liittymään rakennetaan
Porkkalankadun alittava joukkoliikennetunneli, joka liitetään
Länsiväylään ja Porkkalankatuun rampeilla. Porkkalankadun
keskimmäiset kaistat muutetaan bussikaistoiksi, jotka liitetään kadun länsipäässä Länsiväylälle johtavaan bussitunneliin
ja itäpäässä Lapinrinteen joukkoliikennekadulle. Lapinrinteen ja
Lapinlahdenkadun liittymä on eri tasossa. Siinä Porkkalankadun
bussikaistat johdetaan suoraan liittymäalueen ali nykyiseen
Lapinrinteen bussitunneliin. Rakenteilla voi olla paikallisia haitallisia vaikutuksia kaupunkikuvaan. Kampin uuden huoltotunnelin, keskustatunnelin ja muiden mahdollisten tunnelien sekä
liikennejärjestelyjen ajantasaiset suunnitelmat on huomioitu arviointityössä samoin kuin vaihtoehdossa 0.

Merituulentie
Suvikummuntien ja Hakamäentien liittymiin rakennettavilla saarekkeilla ei ole merkittäviä vaikutuksia maisemaan tai kaupunkikuvaan, sillä järjestelyt jäävät varsin paikallisiksi.

Kampin terminaali on suunniteltu vain nykytilanteen bussimäärille, joten tulevaisuudessa kaikki bussit eivät sinne mahdu,
vaan osa bussiliikenteestä ajaa ja myös osa pysäkeistä sijaitsee katuverkolla. Kuitinmäentielle Uuskartanontien liittymään
rakennetaan erillinen bussikatu, joka alittaa Uuskartanontien.
Merituulentielle
Suvikummuntien ja Hakamäentien liittymiin rakennetaan saarekkeella erotetut liittymäohitukset ja Merituulentielle Haukilahdenkadun liittymään rakennetaan erillinen Haukilahdenkadun
alittava bussikatu itäsuuntaan.
Helsingin puolella Karhusaarentien ja Kuusisaarentien alueella
rakennetaan lisäksi yhtenäinen bussikaista itään Otaniementien
ja Lehtisaarentien välille. Tällä järjestelyllä on paikallisia, osittain haitallisia maisemallisia vaikutuksia. Paikallisten vaikutusten arviointia on tarkennettava siinä vaiheessa, kun toteutustason suunnitelmia laaditaan.
Vaikutukset osa-alueilla ja asemaseuduilla
Kuitinmäentie
Kuitinmäentiellä Friisinkalliontien ja Kehä II:n välillä bussikaistoja rakennetaan tien molemmille puolille. Katutila levenee, kadunvarren kasvillisuutta joudutaan poistamaan ja katutilan luonne muuttuu selvästi nykyistä rakennetummaksi.
Asuinalueiden tontit rajautuvat paikoin suoraan rakennettuun
katutilaan ilman välittävää kasvillisuusvyöhykettä. Järjestelyihin
liittyy Uuskartanontien liittymän kohdalla myös eritasoratkaisuja, joiden vaikutukset tieympäristöön saattavat olla paikallisesti
merkittäviä. Kadunvarren kasvillisuuden väheneminen heiken-

Pohjantie – Kalevalantie
0+ -vaihtoehdossa rakennettavat joukkoliikenteen kaistat
Pohjantiellä ja Kalevalantiellä muuttavat katuympäristöä. Erityisen ongelmallinen on Pohjantien kapea pohjoisosa, jossa tietä reu-

nustaa kaupunkikuvallisesti merkittävä puukujanne. Kujanteen
tien puoleinen puurivi joudutaan nykyisten bussikaistasuunnitelmien mukaan poistamaan. Myös muualla Pohjantien varressa on
kaupunkikuvallisesti merkittävää puustoa, jonka säilyminen on
kaistajärjestelyjen takia epävarmaa. Kalevalantiellä bussikaistajärjestelyt eivät yhtä merkittävästi muuta katualueen luonnetta
tai rajautumista. On kuitenkin huomattava, että oletushankkeena oleva Raide-Jokeri edellyttää muutoksia Pohjantiellä.
Lehtisaaren silta – Kuusisaarentie
Karhusaarentien etelälaitaan rakennetaan 0+ -vaihtoehdossa nykyisten ajokaistojen lisäksi bussikaista Lehtisaarentieltä
Otaniementielle. Lehtisaaren silta ja Kuusisaarentien tiealue
levenevät noin kolme metriä. Tien ja asutuksen välinen viherkaista saattaa kaventua Lehtisaaressa, ja suunnitelmat voivat
olla pienpiirteissään ristiriidassa käynnissä olevien asemakaavahankkeiden kanssa. Näillä muutoksilla on paikallisia haitallisia
vaikutuksia kaupunkikuvaan. Uusi bussikaista on kuitenkin mah-
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dollista suunnitella katutilan ja ympäristön luontevaksi osaksi,
mikäli alueen maankäyttö suunnitellaan yhtenäisenä kokonaisuutena.

Lehtisaaren ja Kuusisaaren pienimittakaavaista ympäristöä, vähentää viihtyisyyttä ja aiheuttaa jonkin verran kaupunkikuvallista haittaa.

Ruoholahti
Vaihtoehdossa 0+ rakennettava joukkoliikennetunneli ja siihen
liittyvät kaista-, ramppi- ja kevyen liikenteen järjestelyt muuttavat katuympäristöä. Ruoholahdessa erityisesti Porkkalankadun
ympäristö on lyhyessä ajassa voimakkaasti muuttunutta modernia kaupunkiympäristöä, johon uusien rakenteiden sovittaminen
on hyvällä suunnittelulla mahdollista niin, ettei merkittäviä kaupunkikuvallisia haittoja synny. Porkkalankadun ympäristössä on
kuitenkin erityisesti otettava huomioon läheisen Hietaniemen
ortodoksisen hautausmaan ja Lapinlahden sairaalan puistokokonaisuuden valtakunnallisesti merkittävät arkkitehtoniset, historialliset ja kulttuuriset arvot.

Kamppi
Osa busseista käyttää katutilaa lähtölaitureina ja pysäköintiin.
Kampin alueella liikkuu katutilassa enemmän bussiliikennettä.
Tällä on vaikutuksia alueen kaupunkikuvaan ja viihtyisyyteen,
sillä lisääntyvä bussiliikenne ruuhkauttaa aluetta.

Mahdollisesti rakennettavan keskustatunnelin ja bussijärjestelmän 0+ yhteisvaikutuksia on vaikeaa arvioida tarkoituksenmukaisella tavalla. Tunnelin toteuttamisen tekniset ja maankäytölliset edellytykset sekä ympäristövaikutukset on selvitetty.
Liikennetarkasteluissa keskustatunneli on kuitenkin oletushankkeena. Keskustatunnelin vaihtoehdot A ja B ovat ristiriidassa 0+
-bussijärjestelmän liikennejärjestelyjen kanssa Porkkalankadun
tunnelien ja ramppien osalta. Keskustatunnelin vaihtoehto C on
valittu jatkosuunnitteluun, ja vaihtoehdosta on teetetty tarkentava suunnitelma vuonna 2004. Vaihtoehto C ei ole ristiriidassa
arvioitavan 0+ -bussijärjestelmän kanssa, mutta tällä tunnelivaihtoehdolla on muutoin eniten haitallisia vaikutuksia valtakunnallisesti arvokkaaseen Lapinlahden puistokokonaisuuteen.
Vuoden 2005 aikana on tutkittu myös ns. syvää tunnelivaihtoehtoa.
Lapinlahdenkadun ja Lapinrinteen osalta ympäristö ja kaupunkikuva muuttuvat paikallisesti tunnelien, niihin liittyvien ramppijärjestelyjen sekä mahdollisen eritasoratkaisun rakentamisen
myötä. Tarkempia suunnitelmia ei alueelta ole kuitenkaan laadittu, joten arviointi perustuu hyvin yleispiirteisiin suunnitelmaluonnoksiin ja keskittyy eri järjestelmien välisiin pääeroihin.
Lapinlahdenkadun alueen järjestelyt vaativat yhteensovittamista
asemakaavan mukaisen Kampin huoltotunnelin suuaukon ympäristön kanssa. Tunnelin ympäristöön liittyy mm. kansirakenteita istutuksineen. Suuaukkoa rakennetaan vuoden 2005 kesästä
alkaen Lastenlehdon puiston lounaiskulmaan. Asemakaavassa
edellytetään ympäristön käsittelyä puistoalueen kokonaisuutta
ja arvoa vastaavalla tavalla, yhtenäisenä ympäristökokonaisuutena.
Kokonaisuudessaan Ruoholahden alueella lisääntyvä bussiliikenne ruuhkauttaa ympäristöä, aiheuttaa jonkin verran kaupunkikuvallista haittaa ja vähentää viihtyisyyttä. Vaihtoehdon 0+
kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat selvästi suuremmat kuin
vaihtoehdossa 0 eli nykyisen kaltaisessa bussijärjestelmässä.
Lisääntyvä bussiliikenne saattaa jossain määrin ruuhkauttaa

8.3.2 Metrovaihtoehtojen vaikutukset maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Asemien ja muiden metroon liittyvien rakenteiden maisemallisia ja kaupunkikuvallisia vaikutuksia voidaan arvioida suhteessa
nykytilanteeseen niillä asema-alueilla, joilla maankäyttö säilyy
pääosin ennallaan tai nykyisen kaltaisena. Näitä ovat esimerkiksi Matinkylä, Tapiola, Otaniemi ja Lauttasaari. Kaupunkikuvallisia
vaikutuksia aiheuttavat näillä alueilla esimerkiksi liityntäliikenteen terminaalit Tapiolassa ja Matinkylässä. Muilla alueilla vaikutuksia aiheuttavat asemien lippuhallit ja muut pienemmät maanpäälliset rakenteet. Kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat pääosin
paikallisia ja siten paljolti riippuvaisia rakenteiden tarkemmasta
suunnittelusta ja toteutuksesta.
Niillä alueilla, joilla on odotettavissa merkittäviä maankäytön
muutoksia tai joiden maankäyttöä selvitetään, on metroasemiin
liittyvien rakenteiden kaupunkikuvallisten vaikutusten arviointi ongelmallisempaa. Näitä alueita ovat Niittymaa, Keilalahti ja
Koivusaari. Uuden maankäytön ja rakentamisen suunnittelun alkuvaiheessa on kuitenkin mahdollista ottaa huomioon metroon
liittyvät rakenteet, jolloin rakenteiden sovittaminen kaupunkikuvaan on todennäköisesti helpompaa kuin valmiiksi rakentuneessa ympäristössä. Lippuhallien lisäksi kaupunkikuvallisia vaikutuksia aiheuttavat asemiin liittyvät pysäköinti-, saattoliikenne-,
polkupyöräparkki- ja tiejärjestelyt sekä metrotunnelin maan
pintaan yhdistävät ajotunnelit ja pystykuilut.
Paikallisia vaikutuksia pystykuilujen sekä huoltotunnelien maanpäällisten rakenteiden osalta tarkastellaan kunkin osa-alueen
yhteydessä. Pystykuilut ovat rakenteita, jotka yhdistävät maanalaisen metroradan maanpintaan. Pystykuilun yhteydessä voi
olla esimerkiksi poistumistie, pumppaamo, ilmanvaihtokanavia ja muita teknisiä rakenteita. Pystykuilun maanpäällinen osa
on yleensä pohjamitoiltaan korkeintaan 5 x 10 metrin kokoinen
yksikerroksinen rakennus, joka voidaan suunnitella ja verhoilla
ympäristön edellyttämällä tavalla. Pystykuilujen sijainnit metron
linjauksen varrella on esitetty arvioinnin pohjana olleissa yleissuunnitelmissa, mutta kyseisiä sijainteja on mahdollista muuttaa
jatkosuunnittelun yhteydessä. Tästä johtuen pystykuilujen maanpäällisten rakenteiden ympäristövaikutukset jäävät paikallisiksi.
Rakenteet tulee sijoittaa ympäristöön niille soveltuville paikoille
sekä suunnitella arkkitehtuuriltaan siten, että ne ovat mahdollisimman luonteva osa ympäröivää kaupunki- tai maisematilaa.
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Vaihtoehto Mt, metrorata kallio- tai betonitunnelissa kulkee
koko linjauksen matkan maan alla tunnelissa, joten varsinaisella radalla ei ole maisemavaikutuksia. Metroasemat sijoittuvat
Espoossa Matinkylään, Niittymaalle, Tapiolaan, Otaniemeen sekä
Keilalahteen, ja Helsingin puolella Koivusaareen ja Lauttasaareen.
Maanpäällisiä rakenteita ovat asemien lippuhallit.
Vaihtoehto Mp on metrorata osittain pintalinjauksena, osittain
tunnelissa. Erotuksena Mt-vaihtoehtoon rata kulkee usealla jaksolla pinnassa, ja näillä rataosuuksilla on merkittäviä maisemavaikutuksia. Rata kulkee pinnassa Matinkylän aseman itäpuolelta miltei Koivu-Mankkaan tielle asti, lukuun ottamatta betonitunnelijaksoa Länsiväylän ja Haukilahdenkadun alitse. Rata nousee jälleen pintaan ennen Espoon rajaa Karhusaaren itärannalla,
josta se jatkaa pintalinjauksena Helsingin puolelle Länsiväylän
etelänpuoleisella meripenkereellä, Karhusaaresta Hanasaaren ja
Koivusaaren kautta Lauttasaaren länsikärkeen. Rata laskeutuu
tunneliin Lauttasaaren Vaskilahdesta alkaen.
Varsinaisen radan merkittävimmät maisemaan vaikuttavat kohdat ovat Gräsanojan ylitys Matinkylässä, Karhusaaren tunnelin
suu ja Karhusaaren sekä Hanasaaren ratalinjaus, ratalinjaus
meripenkereellä Länsiväylän eteläpuolella sekä Lauttasaaren
tunnelin suu Länsiväylän eteläpuolella ennen Katajaharjun liittymää. Radan sijainnilla meripenkereellä Länsiväylän eteläpuolella on merkittäviä haitallisia vaikutuksia alueiden maisemaan
ja kaupunkikuvaan.

Vaikutukset osa-alueilla ja asemaseuduilla
Matinkylä
Molemmissa metrovaihtoehdoissa ratalinjaukset päättyvät
Matinkylään. Metron tunnelivaihtoehdossa rata on koko matkalla maan alla, joten varsinaisella radalla ei ole vaikutuksia maisemaan tai kaupunkikuvaan. Aseman ja siihen liittyvien rakenteiden sekä liityntäliikenteen terminaalin sijoittuminen alueelle on
suunniteltu Ison Omenan alueen yhteyteen, joten myös varsinaisen aseman ja lippuhallien kaupunkikuvalliset vaikutukset jäävät
vähäisiksi. Aseman maanpäälliset rakenteet sijaitsevat laajemman bussiterminaalin kansirakenteen yhteydessä. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa on sekä Matinkylän Ison Omenan
alueelle että sen pohjoispuolelle osoitettu Länsiväylän ylittävä
keskustatoimintojen aluevaraus.
Pintametrolinjaus alkaa Matinkylässä maan alta ja nousee
maan pintaan noin 200 metrin pituisessa betonikaukalossa heti Piispansillan itäpuolella. Rata jatkaa pintalinjauksena Hauenkalliontien tuntumassa ja kulkee Matinkartanontien
liikenneympyrän pohjoispuolella sillalla. Ratasilta jatkuu
Matinpurontien ja Gräsanojan yli nykyiselle metsäiselle alueelle, ja rata laskeutuu betonikaukaloon vajaat 200 metriä ennen
Länsiväylän alitusta. Tästä itään pintametron rata kulkee maan
alla aina Niittymaan alueelle saakka.
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Radan maanpäällisen osuuden pituus liikenneympyrän ja
Gräsanojan alueella on noin 900 metriä, ja tästä sillan osuus
on yli 400 metriä. Osa pintaradan alueesta sijoittuu esikaupunkimaisesti rakennetulle asuin- ja palvelupainotteiselle alueelle,
jossa rakenteet voidaan suunnitella osaksi ympäröivää kaupunkikuvaa. Sen sijaan Gräsanojan luontopainotteisen ympäristön
osalta rata aiheuttaa merkittäviä vaikutuksia alueen maisemaan. Alue on tasaista, alavaa vanhaa pelto- tai laidunmaata ja
kosteikkoa, jolla kasvaa runsaasti koivikkoa. Ratasillan korkeus
vaihtelee viidestä kahdeksaan metriä maanpinnan yläpuolella;
varsinaisen Gräsanojan kohdalla silta on noin viisi metriä vedenpintaa korkeammalla.
Gräsanojan laakso on Espoon viheraluejärjestelmässä merkitty luontaiseksi viherakseliksi. Jokilaakson eteläosa Länsiväylän
eteläpuolelta aina merenrantaan asti on alueella tärkeä toiminnallinen, visuaalinen ja ekologinen viheryhteys. Matinkylän alueella Länsiväylän ympäristössä ei ole useita laajoja luonnonmukaisia viheralueita, ja ympäristöstään voimakkaasti erottuvan
metroratasillan rakentaminen alavaan jokilaaksoon aiheuttaa
siten haitallisia vaikutuksia maisemaan.

Kuva 8.2. Gräsanoja Länsiväylän eteläpuolella.
Gräsanojan tuntumassa on myös Espoon kaupunginmuseon inventoinneissa havaittu merkkejä keskiaikaisen kylän sijaintipaikasta. Mikäli pintaratalinjauksen rakentamiseen ryhdytään kyseisellä alueella, on suoritettava tarkempia tutkimuksia ja kaivauksia (kuva 8.2).
Niittymaa
Niittymaan kohdalla on metroasema molemmissa metrolinjausvaihtoehdoissa. Metron pintalinjauksessa Mp asema sijaitsee
maan päällä. Mt-vaihtoehdossa aseman lippuhallit ovat ainoa
maanpäällinen rakenne. Asema sijaitsee Merituulentien eteläpuolella Koivu-Mankkaan tien risteyksestä itään. Pintametrossa
rata nousee betonikaukaloon noin 200 metriä Koivu-Mankkaan
tien liittymän itäpuolella. Betonikaukalon pituus on noin 150
metriä, ja kaukalon leveys on noin 18 metriä mukaan lukien
betoniset tukiseinämät. Pintalinjauksen asema on nostettu ympäristöstään korkeammalle tukipilarein noin puolen kilometrin
matkalla.
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Tällä hetkellä Niittymaan alue on rakenteeltaan väljähkö, ja
ympäröivät asuinalueet ovat rivitalovaltaisia. Rakennettujen
alueiden välissä ja teiden varsilla on viheralueita ja -kaistoja.
Mahdollinen täydennysrakentaminen tai muuttuva maankäyttö
aiheuttaisi alueen ympäristössä huomattavia kaupunkikuvallisia
muutoksia. Niittymaan alue on nykyisellään keskeneräisen ja
”välialueen” luonteinen, mutta metroaseman myötä kaupunkikuva voi kohentua ja alue voi kehittyä selvästi havaittavaksi tiivistymäksi kaupunkirakenteessa. Tämä myös osaltaan jäsentäisi Merituulentien ympäristön kaupunkikuvallista jaksottumista.
Toisaalta muutokset saattavat olla lähialueiden asuinkortteleiden kannalta haitallisia, mikäli maankäyttö tehostuu viheralueiden kustannuksella.
Tunnelimetron asemaan liittyvillä rakenteilla ei ole merkittävää kaupunkikuvallista tai maisemallista merkitystä alueella.
Pintametron maanpäällinen asemasilta sen sijaan on korkea ja
näkyvä rakenne pitkällä matkalla. Siltarakenteella voi olla mer-

kittäviä paikallisia haittavaikutuksia ympäröivien asuntojen lähimaisemaan. Mikäli aseman ja ympäröivän maankäytön suunnittelu ja toteutus nivotaan huolellisesti yhteen, voidaan rakenteen
kaupunkikuvallisia haittoja selvästi vähentää.
Uudenmaan liiton käynnissä olevassa rakennetun kulttuuriympäristön inventointityössä on Niittykummun asuinalue ja koulun
ympäristö osoitettu arvokkaaksi jälleenrakennuskauden asuinalueeksi. Metron pintalinjauksella ja laajalla asemarakenteella
voi olla jonkin verran haitallisia vaikutuksia tähän kaupunkikuvalliseen kokonaisuuteen.
Mahdollinen metroasemaa tukeva pysäköintikenttä Merituulentien
varressa laajentaa avointa liikennealuetta ja kaventaa selvästi nykyistä pohjois-eteläsuuntaista viheryhteyttä. Pintametron
betonikaukalorakenne katkaisee kyseisen vihervyöhykkeen.
Kaukalorakenteen mahdollisimman läheinen liittyminen olemassa olevan tien ympäristöön on maisemallisten vaikutusten kannalta suotuisaa.
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Tapiola
Molemmat metrolinjaukset kulkevat Tapiolan alueella maan alla,
ja maanpäällisiä rakenteita ovat asemien lippuhallit sekä pystykuilut. Tapiolan asema sijoittuu Länsituulentien alle. Itäinen
lippuhalli on maan päällä Tapionaukiolla olevan bussiterminaalin
keskellä ja läntinen lippuhalli Länsituulenkujan ja Tapiontorille
johtavan kujan risteyksen alla noin tasolla +8,00. Lisäksi asemalle on osoitettu pienempiä sisäänkäyntejä tai hissiyhteyksiä.
Metroaseman lippuhallit sijoittuvat valtakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön ja kansallismaisemaan.
Lippuhallit ovat kuitenkin joko maan alla tai laajaan bussiterminaaliin liittyvänä, ja siten lippuhalleilla sinänsä ei ole erityisiä
maisemallisia tai kaupunkikuvallisia vaikutuksia.
Liityntäliikenteen terminaalin rakentaminen Tapiolan keskustassa ei aiheuta merkittäviä kaupunkikuvallisia vaikutuksia.
Terminaali sijoittuu alueelle, joka nykyiselläänkin on varattu pysäköintiä ja bussiliikennettä varten. Maanalaiset pysäköintijärjestelyt edellyttävät ajoramppien rakentamista Tapiontorintielle
ja Tapionaukiolle. Tapionaukion ajoramppi sijoittuu kaupunkikuvallisesti herkälle alueelle ja sen sovittaminen Tapiolan kulttuurimaisemaan on tehtävä ympäristön kulttuuriarvot ja kaupunkikuva erityisesti huomioiden.

Kuva 8.3. Tapiolan bussiterminaalin aluetta, taustalla Leimuniityn
alue.
Nykyisen keskusta-alueen eteläpuolelle on Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa esitetty nykyistä ja kehitettävää keskustatoimintojen aluetta, joka ulottuisi Länsiväylälle asti. Länsiväylän
pohjoispuoli on nykyisellään väljästi rakennettu julkisten ja yksityisten palvelujen tai toimistojen alue. Länsiväylän eteläpuoli
on pientalovaltaista asuinaluetta, jonka reunamilla on muutamia toimistorakennuksia ja asuinkerrostaloja. Laajana esitetty
keskustatoimintojen alue muuttaisi kaupunkikuvaa. Länsiväylän
pohjoispuolella keskustatoimintojen rakentaminen kuitenkin
täydentää luontevasti olemassa olevaa rakennetta.

Otaniemi
Molemmat metrolinjaukset kulkevat Otaniemen alueella maan
alla, ja maanpäällisiä rakenteita ovat aseman lippuhallit sekä pystykuilut. Lippuhallit sijoittuvat Otaniementien ja Vuorimiehentien
risteyksen tuntumaan sekä Kemian laitoksen pohjoispuolelle
Biologinkujalle. Lisäksi lähelle Otaniementien nykyistä bussipysäkkiä on osoitettu pienempi sisäänkäynti asemalle.
Metroaseman lippuhallit sijoittuvat kampusalueelle, joka on
valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä.
Aseman itäinen lippuhalli sijoittuu Teknillisen korkeakoulun kirjaston ja Kemian laitoksen väliselle keskeiselle viheralueelle
aivan Otaniementien ja Vuorimiehentien risteysalueen tuntumaan. Maisemaa alueella hallitsevat korkeakoulun ja eri tutkimuslaitosten punatiilirakennukset, alavat avoimet nurmikentät,
jalot lehtipuut ja puukujanteet. Lippuhallin ja siihen liittyvien lii-

kenne- ja pysäköintijärjestelyjen rakentaminen keskeiselle avoimelle nurmialueelle heikentää alueen maisema-arvoja. Hyvin
ympäristöönsä sijoitettu, korkeatasoisesti suunniteltu lippuhalli
voi kuitenkin myös tuoda uuden ulottuvuuden alueen kaupunkikuvaan.
Aseman läntinen lippuhalli sijoittuu Kemian laitoksen taakse
Biologinkujan varrelle, maisemassa merkittävän vanhan lehmuskujanteen päähän. Alue ei ole kampuksen keskeisintä osaa,
mutta se kuuluu kuitenkin kulttuurihistoriallisesti merkittävään aluekokonaisuuteen. Puukujanteen näkymäakselin luonne
muuttuu jonkin verran lippuhallin rakentamisen myötä, sillä tällä
hetkellä alue on viheraluetta, jonka kasvillisuudessa on jäljellä
Hagalundin kartanomiljöön kulttuurivaikutteita.
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Lippuhallien lisäksi asemaan liittyy muutamia pienempiä sisäänkäyntejä, joiden kaupunkikuvalliset vaikutukset jäänevät kuitenkin vähäisiksi.

Karhusaari – Koivusaari
Länsiväylän väyläkäytävä yhdistää Karhusaaren, Hanasaaren ja
Koivusaaren. Väyläkäytävää lukuun ottamatta on rakennettua
ympäristöä tällä saarijaksolla vähän ja luonnonalueita ja -kasvillisuutta melko runsaasti. Koivusaari muodostuu täyttämällä ja
pengertämällä yhteen liitetyistä pienistä saarista. Länsiväylän
rakentaminen on muuttanut koko alueen alkuperäistä maisemakuvaa voimakkaasti. Karhusaari huviloineen on kulttuurihistoriallisesti merkittävä, valtakunnallisesti arvokas kohde ja alueen
rannoilla on virkistyskäyttöä.

Korkeakoulun alue on osoitettu Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. Kehä I:n päälle on osoitettu laaja asuin- ja työpaikka-alue, ja tie on osoitettu
katettavaksi Tietotien eteläpuolelta Miestentien eteläpuolelle.
Rakentaminen Kehä I:n päälle muuttaa maisemaa ja kaupunkikuvaa huomattavasti, kun tie painetaan tunneliin. Tien kattaminen liittää Tapiolan ja Otaniemen alueet nykyistä paremmin
toisiinsa, kun tien jakava vaikutus vähenee.
Keilalahti
Molemmat metrolinjaukset kulkevat Keilalahden ja Keilaniemen
alueella maan alla, ja ainoa maanpäällinen rakenne on aseman
lippuhalli sekä asemaan liittyvät varaportaat ja ilmanvaihtokuilu. Metroasema sijoittuu vilkkaasti liikennöidyn Karhusaarentien
itäpuolelle, nykyiselle tien ja toimitilarakennusten väliselle viheralueelle. Alustavissa yleissuunnitelmissa lippuhallin sijainti
on Karhusaarentien alittavan kevyen liikenteen väylän pohjoispuolella viheralueella. Lippuhallin yhteyteen on suunniteltu pysäköintialue ja paikoin uusia kevyen liikenteen reittejä. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa alueelle on osoitettu laaja, kehitettävä työpaikka-alue, jonka rannalla kulkee virkistysyhteys.

Kuva 8.4. Metroaseman itäisen lippuhallin paikka Otaniemessä
sijoittuu välittömästi Otaniementien ja Vuorimiehentien risteyksen tuntumaan. Kuvassa on Otaniemen jalopuukujaa, taustalla
korkeakoulun päärakennus ja kirjasto.

Metroaseman ja siihen liittyvien muiden rakenteiden kaupunkikuvallisia vaikutuksia on vaikea arvioida tarkkaan. Asemaan
liittyvät rakenteet ja liikennejärjestelyt on kuitenkin mahdollista
sopeuttaa alueen muuhun suunnitteluun ja tehokkaasti rakentuvan yritysalueen ympäristöön, jolloin niiden kaupunkikuvalliset
vaikutukset jäänevät vähäisiksi.

Karhusaaren vuosina 1888-1892 rakennetussa huvilassa toimii
tällä hetkellä Espoon kaupungin taidekeskus. Hanasaaressa on
kulttuurikeskus sekä metsäisiä alueita ja luonnontilaisia rantoja. Koivusaari toimii nykyisin pääosiltaan venesatamana ja veneiden talvisäilytysalueena. Aluekokonaisuuden voidaan katsoa
olevan maisemallinen solmukohta Lehtisaarenselän sisälahden
ja ulkosaariston – avomeren välissä. Länsiväylän käytävä on
merkittävä sisääntulomaisema sekä Helsingille että Espoolle, ja
visuaaliset muutokset tässä ympäristökokonaisuudessa vaikuttavat voimakkaasti alueen maisemakuvaan.
Karhusaaressa metrorata siirtyy tunneliin saaren länsiosasta alkaen. Ratalinjaus sijaitsee Karhusaaren huvilasta noin sata metriä etelään. Tunnelin suu sijoittuu rannan tuntumaan ja lähelle
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vedenpinnan tasoa. Betonitunneliosuuden vaatimat rakenteet
vievät tilaa maan pinnalla noin 50 metrin matkalla. Rakenteen
leveys on noin 18 metriä betoniset tukiseinämät mukaan lukien.

Karhusaaren huvila ympäristöineen on valtakunnallisesti arvokas
kulttuurihistoriallinen rakennettu ympäristö, jonka arvo heikkenee merkittävästi metron pintalinjauksen myötä. Raskaalla ra-
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kentamisella huvila-alueen eteläpuolen luontopainotteiseen merimaisemaan on merkittäviä haitallisia vaikutuksia maisemaan ja
kaupunkikuvaan sekä paikallisesti että laajemmallakin alueella.
Itse huvilan alueen arvo on vähentynyt Länsiväylän laajennuksen
myötä, sillä piha-alueet ja vapaa tila pohjoisen puolella ovat kaventuneet. Metroradan linjaus huvilan eteläpuolella kaventaisi arvokasta ympäristöä sen toistaiseksi rakentamattomalta puolelta
ja jättäisi huvilan saarekkeeksi liikenneväylien väliin (kuva 8.6).

Kuva 8.5. Näkymä Länsiväylältä Karhusaaren kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle huvilalle ja huvilan ympäristöön.

Karhusaaren itärannan tuntumassa on kulttuurihistoriallisesti
arvokkaita Krimin sodan aikaisia vallirakenteita, ja osa näistä rakenteista sijaitsee juuri metrolinjauksen kohdalla. Kyseessä ovat
ainoat Krimin sodan aikaiset rakenteet Espoon alueella, ja niiden
arvo heikkenee voimakkaasti pintametroradan rakentamisen
myötä. Alueella on suoritettava tarkempia maastoinventointeja
ja -kaivauksia, mikäli pintametro valitaan jatkosuunnitteluun.
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa Hanasaaressa on PYvaraus eli julkisten palvelujen ja hallinnon alue, ja alueelle on
lisäksi esitetty raideliikennevaraus.
Hanasaaressa pintametroradan linjaus kulkee Länsiväylän
eteläpuolta, noin sadan metrin etäisyydellä tiestä. Radan ja
Länsiväylän väliin jäävää aluetta on hankala käyttää muuna kuin suojavihervyöhykkeenä. Metrorata on paikoin selvästi
ympäristöään ylempänä, ja Hanasaarta ympäröivät metrosillat
itä- ja länsipuolella. Länsiväylän korkeustaso Hanasaaren kohdalla laskee Karhusaaren ja Hanasaaren välisen siltaosuuden
6,80 metristä saaren itäpuolella 3,80 metriin. Korkeimmillaan
metrorata on kuitenkin jopa kymmenen metriä merenpinnasta.
Ratarakenne vaikuttaa voimakkaasti näkymiin sekä tien suunnasta että etelän suunnasta. Kokonaisuudessaan muutokset
pääosin rakentamattoman, metsäisen ja kallioisen saaren maisemassa ovat metron pintaradan myötä merkittävät.
Koivusaari on Helsingin yleiskaava 2002:ssa osoitettu selvitysalueeksi, toisin sanoen alueen maankäytöstä ei ole päätetty yleiskaavan yhteydessä. Maankäyttö ratkaistaan aikanaan uudella yleiskaavalla tai osayleiskaavalla. Alueen poikki on esitetty raideyhteys.
Koivusaaressa metroraidelinjaus kulkee varsin lähellä Länsiväylän
käytävää heti tien eteläpuolella. Länsiväylä on keskimäärin korkeustasolla +2,70, ja pintametron raidelinjauksen korkeustaso

Kuva 8.6. Länsiväylän meripengertä tien pohjoispuolella
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on Koivusaaressa noin +3,60. Metroradan sijainti miltei metrin
verran nykyistä tietä korkeammalla peittää näkymiä sekä tien
suunnasta että avomereltä. Koivusaaren pienipiirteinen, veneilyyn ja muuhun virkistykseen painottuva ympäristö muuttuu radan myötä selvästi rakennetummaksi.
Lauttasaari
Metroradan tunneliosuudella ei ole merkittäviä maisemallisia vaikutuksia Lauttasaaressa. Koivusaaresta pintarata kulkee aluksi Länsiväylän eteläpuolella sillalla, jolta se laskeutuu tunneliin
(kuva 8.8). Ratalinjaus kulkee betonikaukalossa osittain Sotkatien
päällä ja sukeltaa lopulta tunneliin Länsiväylän eteläpuolella
Vaskilahden kohdalla. Metron pintalinjauksen osalta vaikutuksista merkittävin on tunnelin suu. Tunnelin suu sijoittuu Länsiväylän
ja Sotkatien väliin osittain nykyisen Sotkatien päälle Isokaaresta
länteen kohdalla, jossa Sotkatie kääntyy pohjoiseen.
Tunneli- ja betonikaukalojärjestelyt vaativat olemassa olevan katuympäristön uudelleen suunnittelua paikallisesti.
Betonikaukalon osuus alueella on noin 100 metriä pitkä, ja kaukalon leveys on vajaat 13 metriä sisältäen betonirakenteiset tukiseinämät. Rakenteiden liittyminen mahdollisimman läheisesti
mittakaavaltaan suurempaan Länsiväylään on maisemavaikutuksien kannalta suotuisaa. Rakenteet ovat kuitenkin mittavia,
ja maisemavaikutukset ovat alueen pienipiirteisessä, viherpainotteisessa kaupunki- ja rantaympäristössä haitallisia.
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muuttuvat. Myös liityntäliikenne- ja pysäköintijärjestelyillä tulee
olemaan vaikutuksia kaupunkikuvaan ja katutilaan. Lippuhallin
sijoittaminen puistoalueen laitaan muuttaa jonkin verran kaupunkikuvaa ja pienentää puistopinta-alaa. Vaikutukset eivät kuitenkaan ole merkittäviä.
Lauttasaaren aseman toinen lippuhalli sijoittuu rakennettuun
ympäristöön ostoskeskuksen yhteyteen ostoskeskuksen eteläpuolelle paikkaan, jossa nykyisellään on huoltoasema. Lippuhalli
sijaitsisi tehokkaasti rakennetussa ympäristössä. Lauttasaaren
ostoskeskus on Helsingin kaupunginmuseon inventoinneissa
arvioitu kaavahistoriallisesti arvokkaaksi rakennukseksi, joka
kuuluu luokkaan 2 (arkkitehtuuriltaan harkitut ja viimeistellyt,
melko hyvin säilyneet tai ympäristöarvoiltaan merkittävät ostoskeskukset). Kohteen arkkitehtuuria kuvaavat alkuperäisyys
ja tyypillisyys. Rakennuksen arkkitehtuurin sekä ympäröivän
keskuskorttelin asemakaavan on suunnitellut Olli Kivinen, ja rakennus on otettu käyttöön vuonna 1970. Aseman lippuhallin sijoittaminen ostoskeskuksen nurkalle on tehtävä rakennuksen ja
ympäristön kulttuuriarvoihin sopivalla tavalla. Mahdolliset haitalliset vaikutukset kaupunkikuvaan ovat vähäisiä ja paikallisia,
tai niitä ei synny lainkaan.

Kuva 8.7. Lauttasaaren metroaseman läntinen lippuhalli sijaitsisi Gyldenintien vieressä, missä nykyään on puisto- ja pysäköintialuetta.
Kamppi-Ruoholahti
Ruoholahdessa ja Kampissa säilyy nykytilanne. Bussiliikenteen
merkittävä väheneminen alueella on jo vuoden 2005 tilanteesta
lähtien antanut edellytykset parantaa kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä.

Lauttasaaren Vaskiniemessä pintametrolinjauksen eteläpuolella
on ensimmäisen maailmansodan aikaisia linnoituslaitteita (tukikohta XXXVII). Alueella on myös säilynyt joitakin jäänteitä kivetyistä tykkiteistä. Osa rakenteista on peräisin mahdollisesti
edeltäviltä rakennusvaiheilta vuosilta 1855 ja 1885. Pintametron
linjaus ei vaaranna linnoituslaitteiden säilymistä. Valittavan linjauksen toteutussuunnittelun yhteydessä ratkaistaan, edellytetäänkö tarkempia maastoselvityksiä tai tutkimuksia esimerkiksi
alueella mahdollisesti sijaitsevien tykkiteiden osalta.
Kaikissa raidevaihtoehdoissa (metro, pikaraitiotie ja kombi) asemien ja lippuhallien sijainnit ovat Lauttasaaressa samat. Asemien
edellyttämiä maanpäällisiä rakenteita ovat lippuhallit, jotka
Lauttasaaressa sijoittuvat Gyldenintien eteläosaan Lahnalahden
puiston itäpuolelle (kuva 8.7) sekä Kauppaneuvoksentien ja
Otavantien kulmaan ostoskeskuksen yhteyteen. Metroaseman
lippuhallit sijoittuvat ilmeeltään vakiintuneeseen ympäristöön,
jossa maankäyttö säilyy pääosin ennallaan. Mahdollinen asemaan liittyvä täydennysrakentaminen muuttaa paikallisesti
kaupunkikuvaa. Metroaseman rakentaminen saattaa vaikuttaa
aseman läheisyyteen suunniteltavan uudisrakentamisen tehokkuuteen ja näin ollen myös maisemaan ja kaupunkikuvaan.
Gyldenintien lippuhalli sijoittuu Gyldenintien, pysäköintialueen
ja rakennuksien rajaamaan pieneen puistikkoon, joka liittää
Gyldenintien Lahnalahden puistoon. Merkittävä osa puistikon
puustosta joudutaan poistamaan. Lisäksi näkymät tieltä puistoon peittyvät osittain. Näkymät ympäröivistä rakennuksista

Kuva 8.8. Leikkaus Lauttasaaren Katajaharjun kohdalla, näkymä itään kohti Katajaharjua. Metrorata (Mp) kulkee tässä meripenkereellä ja sillalla siellä missä Länsiväylän varressa on nykyisin sillat. Nykyisin kohdalla oleva kevyenliikenteen väylä kulkee joko radan
ja Länsiväylän välissä tai radan merenpuolisella sivulla. Länteen päin tultaessa rata kohoaa Länsiväylän korkeustasoa korkeammalle,
joten näkymät meren suuntaan ainakin osittain estyvät.
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8.3.3 Pikaraitiotiejärjestelmien vaikutukset maisemaan,
kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
Paikalliset vaikutukset pystykuilujen sekä huoltotunnelien maanpäällisten rakenteiden osalta on kuvattu kunkin osa-alueen yhteydessä. Pystykuilurakenteita on kuvattu tarkemmin metrovaihtoehtojen yhteydessä.
Vaihtoehto Pr on matalalattiaisen pikaraitiotien linjausten ”perusvaihtoehto”. Pikaraitiotien ratalinjaus kulkee pääosin maanpinnalla erityisesti Espoon alueella, ja näillä osuuksilla voi olla
paikoin merkittäviä maisemallisia tai kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Radan merkittävimmät maisemavaikutukset ovat
Gräsanojan ylityksen kohdalla Matinkylässä, Merituulentiellä
Suvikummun ja Kelohongantien paikkeilla, Tapiolantiellä, radan
ja kallioleikkausten yhteydessä Otaniementiellä, Miestentien ja
Karhusaarentien ylittävällä ratasillalla sekä Lauttasaaren tunnelin
suulla Länsiväylän pohjoispuolella ennen Katajaharjun liittymää.
Rata kulkee meripenkereellä Länsiväylän pohjoispuolella ja sukeltaa tunneliin Lauttasaaren Katajaharjun kohdalla. Radan sijainti meripenkereellä sekä tunnelin suu muuttavat maisemakuvaa merkittävästi. Lauttasaaren itäosassa linjaus rakenteineen
ja asemineen vastaa metrolinjauksia.

Espoon puolella Kombi-vaihtoehdon linjaus on pääosin kuten
vaihtoehto Pr. Erona ovat kolmen yksikön pituiset laiturit asemaalueilla Matinkylän ja Tapiolan välillä. Näillä rakenteilla voi olla
paikallisesti merkittäviä maisemallisia vaikutuksia. Linjaus kulkee osittain kuten metron pintavaihtoehto Mp osuudella KoivuMankkaan tieltä itään Karhusaarentien itäpuolelle.
Kombivaihtoehdossa rakentamisen aikaiset maisemalliset vaikutukset ovat merkittäviä erityisesti Tapiolantien jaksolla. Muutoin
maisemalliset vaikutukset ovat pääosin kuten vaihtoehdossa Pr.
Helsingin alueella radan maisemavaikutukset ovat samat kuin
Pr-vaihtoehdossa. Ainoat erot liittyvät joko maanalaisten kääntöraiteiden järjestelyihin Hakaniemessä tai laitureiden korkeuteen. Koska nämä järjestelyt sijaitsevat maan alla, ei niillä ole
maisemallisia tai kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Paikalliset vaikutukset pystykuilujen sekä huoltotunnelien maanpäällisten rakenteiden osalta Lauttasaaren alueella ovat kuten Mt-vaihtoehdossa.
Kombin rata on erotettu metroradan tapaan ympäristöstään aidalla.

Vaikutukset osa-alueilla ja asemaseuduilla
Vaikutukset esimerkiksi Tapiolantiellä ovat merkittävimmillään
rakentamisen aikana. Rakentamisen aikaisia paikallisia maisemavaikutuksia lähinnä katuverkon ja katuympäristön osalta on
tutkittu koko linjauksen matkalla, ja nämä vaikutukset on käsitelty osa-alueittain.
Vaihtoehto Pk on pikaraitiotielinjaus, joka kulkee joukkoliikennekaistalla Espoon Merituulentiellä. Espoon puolella erona on
ratalinjauksen sijainti kadulla Koivu-Mankkaan tien itäpuolelta
Tykkitielle asti itään päin mentäessä. Tällä osuudella maisemavaikutukset ovat jonkin verran vähäisemmät, kun taas rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat jonkin verran suuremmat kuin
pikaraitiotiejärjestelmän vaihtoehdossa Pr. Helsingin alueella
radan linjaus ja maisemavaikutukset ovat samat kuin Pr-vaihtoehdossa.
Vaihtoehto Pt on pikaraitiotielinjaus, joka kulkee tunnelissa
Espoon puolella Länsi-Tapiolasta Otaniemeen. Espoon puolella
erona on lännestä katsottuna ratalinjauksen siirtyminen tunneliin Länsi-Tapiolassa Hakamäentien tuntumassa. Rata nousee
pintaan Vuorimiehentien länsipäässä. Otaniementieltä itään linjaus jatkuu kuten vaihtoehdossa Pr. Helsingin alueella radan linjaus ja maisemavaikutukset ovat samat kuin Pr-vaihtoehdossa.
Vaihtoehdossa Pt rakentamisen aikaiset maisemalliset vaikutukset ovat merkittäviä erityisesti Tapiolantiellä, kun tien kohdalla
rakennetaan päältä kaivamalla raideliikenteen betonitunnelia.
Muutoin maisemalliset vaikutukset ovat pääosin kuten vaihtoehdossa Pr.
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Matinkylä
Kaikkien raidelinjausvaihtoehtojen päätepysäkki lännessä on
Matinkylän terminaali lähellä Ison Omenan kauppakeskusta.
Pikaraitioteiden laituritaso sijaitsee liityntäliikenteen terminaalin
alla. Pikaraitiotielinjaus alittaa Matinkyläntien, jonka jälkeen se
seurailee olemassa olevaa maanpintaa kallioalueen länsipuolella
asuinalueiden väliin jäävällä vihervyöhykkeellä.
Linjaukset kulkevat itään alittaen Matinkyläntien, kulkien
Matinkartanontien kiertoliittymän poikki tasossa ja ylittäen
Matinpurontien tasossa. Kiertoliittymän länsipuolella joudutaan
louhimaan kallioaluetta jonkin verran.
P-vaihtoehdot ylittävät Gräsanojan sillalla ja kulkevat melko lähellä maanpintaa, kunnes ylittävät Länsiväylän.
Kombivaihtoehdon linjaus on sama kuin muissa raidelinjauksissa Matinkylän alueella, mutta Matinkylän kiertoliittymässä on
puomit autoliikenteelle. Kombi- ja pintametrovaihtoehtojen estevaikutus on suurempi kuin matalalattiaisen pikaraitiotien.
Matinkylän alueella merkittävimmät vaikutukset maisemaan ja
kaupunkikuvaan aiheutuvat Gräsanojan ylityksestä. Vaikutukset
ovat samantyyppiset kuin pintametron linjauksessa. Vaikutukset
jäävät paikoin kuitenkin vähäisemmiksi, sillä korkeustasojen
erot eivät ole yhtä suuret, eikä radan estevaikutus ole yhtä voimakas.

Kuva 8.9. Matinkylän liikenneympyrä.
Matinkylän keskustan tuntumassa radan linjauksella on paikallisia vaikutuksia maisemaan ja kaupunkikuvaan erityisesti viheralueilla, jotka paikoin kaventuvat tai muuttuvat luonteeltaan
rakennetummiksi. Aseman rakentaminen on osa laajempaa terminaalikokonaisuutta, ja varsinaisella asemarakenteella ei siten
ole merkittäviä kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Terminaalin alue
on mahdollista suunnitella yhtenäiseksi kokonaisuudeksi, joka
liittyy jo olemassa olevaan kauppakeskukseen ja muuhun tehokkaaseen rakentamiseen luontevasti.
Niittymaa
Rata ylittää Länsiväylän meluvalleineen noin 200 metrin pituisella sillalla. Sillan taso on tienpintaa noin viisi metriä ylempänä. Länsiväylän ylityspaikan rakentaminen muuttaa alueen
tiemaisemaa, mutta muutokset on mahdollista suunnitella
luontevaksi osaksi ympäristöään. Ratalinjaus alkaa nousta sillalle Länsiväylän ja kevyen liikenteen reitin eteläpuolella ja palautuu lähelle maanpinnan tasoa Kappelitien kohdalla. Linjaus
ylittää Kappelitien tasossa, alittaa Haukilahdenkadun ja ohittaa
Niittykummun koulun eteläpuolelta.
Niittykummun koulun kohdalta Niittymaantielle pikaraitioteiden
ratalinjaus seurailee melko tarkasti olemassa olevan maanpinnan tasoa, ja siten varsinaisen radan vaikutukset maisemaan
ovat vähäisiä. Pysäkin rakentamisella ei ole myöskään merkittäviä maisemallisia vaikutuksia. Alueen väljähkö rakenne ja viheralueet eivät muutu merkittävästi, mutta radan rakentaminen aiheuttaa jonkin verran estevaikutuksia. Vaikutukset ovat pääosin
vähäisempiä kuin pintametrolinjauksen vaikutukset.
Niittymaan pysäkki sijaitsee Niittymaantien länsipuolella.
Niittymaan alueelta rata kulkee Merituulentien eteläreunalla
Tapiolan länsipuolelle. Kombivaihtoehdon linjaus on miltei sama
kuin muissa pikaraitiotievaihtoehdoissa, mutta pysäkit ovat korotettuja sillä kombivaunun lattia on samalla tasolla kuin metrovaunussa. Niittykummun pysäkit sijaitsevat Haukilahdenkadun
alla tien molemmin puolin. Niittymaan pysäkki sijaitsee
Merituulentien varressa Koivu-Mankkaan tien risteyksen kohdalla. Kombivaihtoehdon pysäkit ovat noin 200 metriä pitkiä.
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Tapiolan alue
Ratalinjausten sijainti Tapiolan länsipuolella aiheuttaa vaikutuksia maisemaan ja kaupunkikuvaan. Tehokkaasti rakennettua keskustaa lukuun ottamatta rakentaminen on väljää ja viheralueita on paljon. Merituulentien katutila on kapeahko, ja
väylää ympäröi täysikasvuinen puusto usein molemmin puolin.
Kelohongantien ja Suvikummun asuinalueet ovat vakiintunutta asuinympäristöä, joka kuuluu kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennetun ympäristön kokonaisuuteen. Katuverkossa on
tilaa jonkin verran enemmän verrattuna Tapiolantien ympäristöön, joten ratarakenteen maisemalliset ja kaupunkikuvalliset
vaikutukset eivät ole yhtä suuria kuin siellä. Kombivaihtoehdon
tunnelin suuaukolla Niittymaassa ja betonikaukalorakenteella on
paikallisesti haitallisia vaikutuksia, sillä rakenne katkaisee alueella pohjois-eteläsuuntaisen viherakselin.
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Kehä I:n alueelle on vanhaa, vakiintunutta asuinaluetta kookkaine puineen ja istutuksineen. Katutila on melko kapea, ja paikoin
mahdollisesti vaadittavat levennykset aiheuttavat muutoksia
mm. puiden kaatamisen ja maastonmuotoilun myötä. Erityisesti
rakentamisen aikaiset vaikutukset voivat olla paikoin huomattavia, kun kapeassa katutilassa rakennetaan uutta raidelinjausta.
Tapiolan alue on valtakunnallisesti arvokasta kulttuuriympäristöä ja kansallismaisemaa, ja muutokset ympäristössä on tehtävä erityisen huolellisesti, kulttuuriarvot huomioon ottaen.

Kuva 8.11. Pikaraitiotievaihtoehdot
Otaniemessä.

Pr ja Pk-vaihtoehdoissa on Hakamäentien ja Suvikummuntien
liittymien välissä pysäkki. Itään päin mentäessä Pr-linjaus kulkee
Merituulentien eteläpuolella, kun taas Pk-linjaus kulkee KoivuMankkaan tien tuntumasta Tykkitielle asti katuverkon alueella.
Kombivaihtoehto siirtyy betonikaukaloon Merituulentien eteläpuolella, noin 80 metriä ennen Suvikummunpolun risteystä, ja
sukeltaa sitten tunneliin. Kaukalo on noin 125 metriä pitkä ja
noin 10 metriä leveä.
Pt-linjauksen Hakamäentien pysäkki sijoittuu heti Suvikummuntien
itäpuolelle. Tämän jälkeen Pt-linjaus siirtyy noin sadan metrin pituiseen betonikaukaloon, kunnes sukeltaa tunneliin kohti
Tapiolan keskustaa. Betonikaukalorakenteen leveys on noin 11
metriä mukaan lukien betoniset tukiseinämät.
Tapiolaan tultaessa linjaukset Pr ja Pk kulkevat pintaratana ja
linjaukset Pt ja Kombi sijoittuvat maan alle.
Tapiolan keskustan kohdalla pintaraidelinjaukset sijoittuvat hyvin tiiviisti rakennettuun ympäristöön, ja niiden kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat vähäisiä. Rakentamisen aikaiset järjestelyt
aiheuttavat väliaikaista haittaa. Asemien, pysäkkien ja lippuhallien osalta vaikutukset ovat samat kaikissa pikaraitiotievaihtoehdoissa.
Pikaraitioteiden linjauksista Pr ja Pk kulkevat Tapiolasta
Otaniemeen pintalinjauksena, ja vaihtoehdot Pt sekä Kombi ovat
pääosin tunnelissa. Pr- ja Pk-vaihtoehtojen linjaus on Tapiolan
keskustasta Otaniemeen asti sama. Linjaus kulkee Tapiolan
keskustasta Merituulentieltä Leimuniityn ja asuinalueiden poikki Tapiolantielle, ylittää Kehä I:n ja jatkaa Tekniikantielle ja
Vuorimiehentielle kulkien katuverkkoa pitkin. Otsonlahdentien
kohdalla on pysäkki. Pt-vaihtoehdossa Otsonlahdentien pysäkin
maanpäälliset rakenteet sijoittuvat Tapiolantien pohjoispuolella
sijaitsevan lämpökeskuksen molemmin puolin.
Katuverkkoa pitkin kulkevilla raidelinjauksilla on paikallisesti
haitallisia vaikutuksia lähiympäristön maisemaan ja kaupunkikuvaan. Tapiolantien ympäristö Tapiolan keskustan tuntumasta

Kuva 8.10. Suvikummun liittymä Merituulentietä etelään.
Otaniemi
Vaihtoehdoissa Pr ja Pk linjaus kulkee Vuorimiehentiellä katuverkossa, ja näissä vaihtoehdoissa raideliikenteen pysäkki sijaitsee
Vuorimiehentiellä Materiaali- ja kalliotekniikan laitoksen kohdalla. Vaihtoehdossa Pt ratalinja nousee tunnelista Materiaali- ja
kalliotekniikan laitoksen kohdalla, ja pysäkki sijaitsee tunnelin
suuaukon koillispuolella Vuorimiehentiellä. Vuorimiehentieltä
P-vaihtoehdot kääntyvät kulkemaan Otaniementien reunassa
etelään. Teknillisen korkeakoulun päärakennuksen eteläpuolella Otaniementien varressa kallioalueita joudutaan louhimaan ja
kasvillisuutta poistamaan tien länsipuolelta.

ylittäisivät

Miestentien

Pikaraitioteiden pintalinjauksella ja tunnelirakenteilla on vaikutuksia Otaniemen alueen maisemaan ja kaupunkikuvaan.
Kyseessä on väljähkösti rakennettu, kaupunkikuvaltaan vakiintunut alue, joka on myös valtakunnallisesti arvokasta rakennettua kulttuuriympäristöä. Ratalinjausten myötä katuverkkoa sekä
kevyen liikenteen väyliä joudutaan suunnittelemaan ja rakentamaan uudelleen, kallioalueita joudutaan louhimaan jonkin verran ja kasvillisuutta poistamaan. Vaihtoehdossa Pt betonikaukalo
ja tunnelin suu muuttavat paikallisesti katukuvaa ja maisemaa
Vuorimiehentiellä.
Vaikutuksiltaan merkittävin on kuitenkin pikaraitiotiesilta
Otaniementien varrella. Miestentien ja Otaniementien risteyksen
pohjois- ja itäpuoli on nykyisellään rakentamatonta aluetta, jolla
on kosteikkokasvillisuutta ja runsaasti luonnonvaraista tervalep-

Pikaraitiotiejärjestelmien Pr-, Pk- ja Pt-vaihtoehdot kulkevat pintalinjauksena Otaniemestä Keilaniemen alueelle.
Geo- ja liikennelaboratorion kohdalla noin sata metriä ennen
Lämpömiehenkujan risteystä rata nousee vähitellen maanpintaa korkeammalle. Otaniementien varressa rata kulkee tien
länsipuolta tien tasoa merkittävästi ylempänä, ja korkeusero
on paikoin jopa 10 metriä. Rata ylittää sekä Miestentien että
Karhusaarentien noin 200 metrin pituisella, teiden yli etelään
kaartuvalla sillalla. Ratalinjaus laskeutuu vähitellen maanpinnan
tasolle ja kulkee Karhusaarentien itäpuolta.
P-vaihtoehdot ovat pinnassa Karhusaarentien ja Otaniementien
liittymän alueella, mutta Kombi nousee tunnelista vasta Karhusaarentien itäpuolella life science centerin kohdalla ennen Keilaniemen
pysäkkiä. Tunnelin suulla on vaikutuksia ympäröivään maisemaan, mutta tehokkaasti rakennetussa yritysympäristössä muutokset voidaan suunnitella luontevaksi kokonaisuudeksi.

Kuva 8.12. Näkymä Otaniementieltä Teknillisen korkeakoulun
päärakennukselle.
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pää ja muuta puustoa. Nykytilassaan alue liittyy maisemallisesti
Otaniemen rantaan. Alueen maankäyttö voi muuttua tulevaisuudessa, mutta alava ranta-alue säilyy oletettavasti luonnontilaisena. Ratasilta on paikoin erittäin korkea, pitkä ja näkyvä rakenne
alueen maisemassa ja kaupunkikuvassa, ja sillä on merkittäviä
haitallisia vaikutuksia alueen lähimaisemaan. Rakenteen liittämisellä tieympäristöön sekä mahdollisesti suunniteltavaan uuteen maankäyttöön voidaan vaikutuksia jonkin verran vähentää.
On myös huomattava, että liittymäalue on parannettu vuoden
2030 tilanteessa (kuva 8.13).
Keilaniemi
Keilaniemessä on yksi pysäkki Fortumin toimitilan kohdalla. Keilalahden alueella kaikki pikaraitioteiden linjaukset seurailevat osin Länsiväylää ja Keilalahdentietä, ja pintalinjaus on Länsiväylää muutamia metrejä alempana. Rata alittaa
Keilaniementien, ja Karhusaarentien suuntaisella osuudella pintarata sijoittuu Karhusaarentien ja Keilalahdentien väliselle viherkaistaleelle. Rata on ympäröivää viheralueen korkeusasemaa
noin 1 – 2,5 metriä alempana reilun 300 metrin matkalla.

Radan rakentaminen muuttaa alueen tiemaisemaa, mutta muutokset eivät ole merkittäviä. Tehokkaasti rakennetussa yritysympäristössä ratarakenteet on mahdollista sovittaa ympäristöön
luontevasti. Olemassa oleva viherkaistale kuitenkin kapenee ja
kevyen liikenteen reitin ympäristö muuttuu aiempaa rakennetummaksi.
Karhusaari – Hanasaari – Koivusaari
Karhusaaressa pikaraitiotien vaikutukset maisemaan ja kulttuuriperintöön ovat huomattavasti vähäisemmät kuin metron
pintalinjausvaihtoehdossa. Rata kulkee aivan Länsiväylän pohjoisreunalla jo valmiiksi voimakkaasti muokatussa tieympäristössä. Karhusaaren arvokkain osa on Länsiväylän eteläpuolella.
Ratalinjauksen rakentaminen edellyttää kevyen liikenteen reittien uudelleen järjestelyjä, mutta muutokset voidaan suunnitella ja rakentaa tiemaisemaan sopeutuvaksi kokonaisuudeksi.
Hanasaaressa pikaraitiotien linjaus kulkee hyvin lähellä
Länsiväylää tien pohjoispuolella, missä ympäristöä on voimak-
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kaasti muokattu täyttämällä ja kevyen liikenteen reittien rakentamisen myötä. Tällä alueella maisemalliset vaikutukset eivät
ole merkittäviä osittain siksi, että ratalinjauksen korkeusasema
on pääosin joko sama tai hieman matalampi kuin Länsiväylän.
Radan ja Karhusaaren – Hanasaaren välisen ratasillan rakentaminen sekä meripenkereen leventäminen aiheuttavat jonkin
verran haitallisia vaikutuksia maisemaan, mutta näkymät pohjoisen suunnalta eivät muutu merkittävästi. Etelän suunnalta
vaikutukset näkymiin jäävät myös hyvin vähäisiksi, sillä vilkasliikenteinen Länsiväylä itsessään peittää valtaosan näkymästä
uudelle ratalinjaukselle.
Koivusaaren osalta pikaraitiotielinjauksen maisemalliset ja kaupunkikuvalliset vaikutukset ovat melko samantyyppiset kuin
metron pintavaihtoehdossa. Merkittävin ero pintametroon on
pikaraitiotien linjaus Länsiväylän käytävässä tien pohjoispuolella, mikä tarkoittaa maisemallisia vaikutuksia Lehtisaarenselällä.
Länsiväylä on Koivusaaren kohdalla korkeustasolla +2,70, ja pikaraitiotien linjaus kulkee koko Koivusaaren osalta korkeustasolla +3,50.
Raidelinjauksen sijainti 0,8 metriä Länsiväylän tasoa korkeammalla muuttaa ja myös peittää näkymiä jonkin verran sekä tien
suunnasta että pohjoisesta Lehtisaarenselältä. Myös näkymät
Lauttasaaren Katajaharjusta Länsiväylän suuntaan muuttuvat.
Yhteenvetona voidaan todeta, että ratalinjauksen sijoittuminen
Länsiväylän käytävässä Karhusaaren - Koivusaaren alueella tien
pohjoispuolelle on maiseman ja kaupunkikuvan kannalta suotuisampaa kuin eteläpuolinen sijainti. Pohjoispuolella ratalinjaus liittyy luontevammin tien lähiympäristöön, jo muokattuun
täyttömaa-alueeseen ja kevyen liikenteen reitteihin. Myös liittyminen Keilaniemen tehokkaasti rakennettuun yritysalueeseen
on luontevaa. Tien eteläpuoli on maisemaltaan luontopainotteisempi ja sietää huomattavasti heikommin muutoksia kuin pohjoispuolen alue. Pikaraitiotie- ja kombirata virtajohtimineen ja
johdinpylväineen sulautuu Kuusisaaren-Lehtisaaren suunnasta
katsottuna Länsiväylän väyläkäytävän osaksi.
Lauttasaari-Ruoholahti
Helsingin alueiden osalta pikaraitiotien linjaus on kaikissa vaihtoehdoissa samanlainen, ja rata kulkee valtaosaltaan maan alla.
Kuten metrovaihtoehdoissa, pääosalla pikaraitiotieradasta ei ole
merkittäviä maisemavaikutuksia Helsingin alueella. Paikalliset
vaikutukset pystykuilujen, työtunnelien ja muiden rakenteiden
osalta ovat samat kuin metrovaihtoehdoissa.

Kuva 8.13. Pikaraitiotie Otaniementien ja Miestentien kohdalla, näkymä pohjoiseen. Silta alkaa Karhusaarentien vierestä, ylittää
Karhusaarentien ja Miestentien ja päättyy Otaranta –nimisen kadun pohjoispuolelle.

Pikaraitiotielinjaus kulkee Länsiväylän pohjoispuolta ja siirtyy
betonikaukaloon ennen tunnelin suuaukkoa Katajaharjussa.
Betonikaukalon pituus on noin 100 metriä, ja kaukalon leveys
on noin 11 metriä sisältäen betoniset tukiseinämät. Ratalinjaus
sijoittuu Länsiväylän ja kevyen liikenteen väylän väliin. Osittain
betonikaukalo sijoittuu Länsiväylän pohjoispuoliselle penkereelle, mikä on sijaintina kaupunkikuvallisesti suotuisa. Paikoin alue
on kuitenkin niin ahdas, että betonitunnelin tai -kaukalon osa
lohkaisee palan tonttialuetta. Rakenteen sijoittumisella pienipiir-
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teiseen asuinympäristöön on haitallisia vaikutuksia paikallisesti alueen kaupunkikuvaan. Tunnelin suuaukko sijoittuu likimain
Telkkäkujan ja Koivusaarentien risteykseen heti risteyksen eteläpuolelle.

Ruoholahdessa pikaraitiotievaihtoehdot ovat samanlaisia kuin
metrovaihtoehdot, eivätkä ne aiheuta nykytilanteeseen nähden
muutoksia asemaympäristön maankäyttöön. Bussiliikenteen
merkittävä väheneminen alueella antaa edellytyksen parantaa
kaupunkikuvaa ja viihtyisyyttä.

Maanalaisen betonitunnelin kohdalla vaikutukset voivat olla haitallisia erityisesti rakentamisaikana. Radan maanpäällinen osuus
seuraa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan nykyistä korkotasoa, mikä vähentää haitallisia vaikutuksia jonkin verran (kuva
8.14)
Pikaraitiotiejärjestelmien merkittävin ero pintametroon on ratalinjauksen sijainti Länsiväylän pohjoispuolella, mikä tarkoittaa ratatunnelin teknisiä järjestelyjä Lauttasaaren Katajaharjun
kohdalla. Kyseessä on ahdas ja teknisesti hankalasti järjestettävissä oleva alue, jonka rakentamisella on merkittäviä paikallisia
haittoja.

Kuva 8.14. Pikaraitiotie Pr. Leikkaus Lauttasaaren Katajaharjun kohdalla, näkymä itään.
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Kuva 8.15. Länsiväylän meluesteitä Lauttasaaren Katajaharjussa.
Pikaraitiotie laskeutuu tunneliin tässä kohdassa asutuksen ja
Länsiväylän välissä.
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9 Vaikutukset ihmisten elinoloihin, elinympäristöön ja terveyteen
9.1 Lähtökohdat ja menetelmät
Ihmisiin kohdistuvia vaikutuksia on tarkasteltu sekä normiperusteisesti että asukkaan näkökulmasta ns. koettuina vaikutuksina. Suuri osa ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista on laadullisia ja epäsuoria. Ympäristön muutokset vaikuttavat ihmiseen;
ekologisilla, rakennetun ympäristön tai esimerkiksi liikenteen
vaikutuksilla on ”sosiaalinen ulottuvuus”. Osa vaikutuksista voi
olla rakentamisaikaisia, osa vaikutuksista voi kohdistua vasta
tuleviin sukupolviin.
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin läpiviemiseksi on
käytetty useita eri tietolähteitä ja menetelmiä mahdollisimman
luotettavan tuloksen saamiseksi (kuva 9.1). Käytetyt lähtötietoaineistot, jotka perustuvat sekä laadullisiin että määrällisiin aineistoihin, pyrittiin keräämään mahdollisimman kattavasti, jotta
ne kuvaisivat erilaisten tutkimusten tuloksia, asiantuntijoiden,
viranhaltijoiden näkemyksiä ja kansalaismielipidettä länsisuunnan joukkoliikenteen kehittämistarpeista ja hankkeen liikennejärjestelmävaihtoehtojen vaikutuksista.

tilastotarkastelun tavoitteena oli tarkastella paljonko ja millaisia
ihmisiä muutosalueella asuu.

9.2 Arvioinnin suhde muihin arvioinnin teemoihin
Vaikutusten arvioinnin lähtökohtia ovat laskennalliset liikenteessä ja liikkumisessa sekä melu- ja päästömäärissä tapahtuvat
muutokset. Laadittujen meluselvitysten (kts. kohta Melu) tulokset osoittavat, että melutasot muutokset ovat ilman meluntorjuntatoimia terveyden ja viihtyvyyden kannalta melko vähäisiä,
sillä esimerkiksi pinnassa kulkevan raideliikenteen aiheuttama
melunlisäys kompensoituu sillä, että bussiliikenne vähenee.
Melun luonne on kuitenkin raideliikenteen melussa erilainen kuin
autoliikenteessä. Vaihtoehdot eivät juurikaan vaikuta autoliikenteen kokonaismäärään.
Päästömäärien muutokset ovat koko YTV:n liikenneverkon tasolla vähäisiä. Asiaa on kuvattu kohdassa ”Liikenteen ympäristöhäiriöt”.
Liikenneturvallisuusvaikutuksia ei ole tämän ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä arvioitu laskennallisin menetelmin.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja siitä seuraavat vaikutukset esim. kaupunkikuvaan, maisemaan, kulttuuriympäristöön
ja virkistysalueisiin on kuvattu asianomaisissa luvuissa.
Yhdyskuntarakenteessa tapahtuvien muutosten seurauksena syntyvät vaikutukset luonnonoloihin eivät ole kuuluneet tämän arvioinnin piiriin vaan niitä on arvioitu Helsingin yleiskaava 2002:n
laatimisen yhteydessä sekä Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen laatimisen yhteydessä.

Kuva 9.1. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tietolähteet
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin ja intressiryhmien
tunnistamista varten tutustuttiin Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta annettuihin lausuntoihin, internet-keskusteluun ja
aihetta koskeviin lehtikirjoituksiin. Tätä materiaalia analysoimalla saatiin mahdollisimman kattava käsitys ja kokonaiskuva aiheeseen liittyvistä keskusteluteemoista ja näkökulmista.
Niiden avulla pystyttiin muodostamaan teemahaastatteluryhmiä
ja – kysymyksiä. Tässä arviointiosassa on pyritty tuomaan esiin
hanketta koskevat erilaiset näkemykset ristiriitoineen. Myös
ehdotukset arviointimenettelyn tai hankkeen jatkosuunnittelun
parantamiseksi on kirjattu samoin kuin eri tahojen esittämät
ehdot hankkeen hyväksyttävyydelle. Paikkatietoaineistojen ja

Terveysvaikutukset syntyvät liikenneturvallisuudessa tapahtuvista muutoksista sekä liikenteen aiheuttamista muutoksista meluun ja päästöihin. Kuten aiemmin on todettu, liikenneselvitysten, meluselvitysten ja päästölaskentojen tulosten perusteella eri
vaihtoehdoilla ei ole ainakaan merkittäviä eroja. Metroasemien
sisäilman suurikokoisten partikkelien vaikutuksista terveyteen
julkaistuja tutkimuksia on tarkasteltu tämän työn yhteydessä
perustuen niissä esitettyihin tutkimustuloksiin. Tulokset ovat osin
ristiriitaisia ja näyttöä terveysvaikutuksista ei ole.
Ihmisten elinoloihin kohdistuvista vaikutuksista merkittävimpiä
ovat totuttujen reittien muutokset, vaikutukset liikkumismahdollisuuksiin sekä estevaikutus ja kiertohaitat. Näitä on käsitelty
osissa vaihtoehdot, vaikutukset liikenteeseen sekä virkistysalueet ja –reitit.
Vaikutuksia viihtyvyyteen ei voi erottaa yksiselitteisesti vaikutuksista terveyteen ja elinoloihin. Viihtyvyyden taustalla vaikut-

tavat turvallisuus, liikenteen melu ja päästöt sekä liikkumismahdollisuudet ja palvelujen saavutettavuus. Näiden lisäksi viihtyvyyteen vaikuttaa asuin- ja elinympäristön laatu, jonka taustalla
ovat edellä mainittujen tekijöiden lisäksi kaupunkikuvassa sekä
maisemassa, kulttuuriympäristössä ja luonnonympäristössä tapahtuvat muutokset. Viihtyvyyden muutosten arvioinnissa ryhmähaastatteluilla oli tärkeä tehtävä.

9.3 Ryhmähaastattelut arviointimenetelmänä
Ryhmähaastatteluja tehtiin yhteensä 12. Niihin osallistui yhteensä 42 henkilöä 84:sta kutsutusta. Osallistujille lähetettiin kutsun
yhteydessä lyhyt kuvaus YVA-hankkeesta ja arvioitavista vaihtoehdoista. Lisäksikunkin haastattelutilaisuuden alussa esiteltiin
YVA-menetelmän aikataulu ja prosessin tavoitteet sekä kerrattiin arvioinnin kohteena olevat liikennejärjestelmävaihtoehdot.
Haastattelut muodostivat tärkeimmän lähtötietoaineiston ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa lausuntojen ja mielipiteiden ohella. Ryhmähaastatteluiden tavoitteena oli kerätä näkemyksiä, jonka avulla voidaan nostaa esille mihin hankkeella
koetaan olevan vaikutusta ja mihin ei. Haastatteluihin kutsuttiin
kattavasti ja monipuolisesti eri väestö- ja sidosryhmiä. Ns. hiljaisten ryhmien kuulemiseksi haastatteluihin kutsuttiin intressija etujärjestöjen edustajia. Monissa tapauksissa haastatellut välittivät tietoa omaa kokemustaan laajemmin, sillä hankkeesta oli
käyty keskustelua esimerkiksi asukasyhdistysten tapaamisissa.
Haastatteluja tehtiin sekä alueellisille ryhmille että temaattisille
ryhmille. Alueellisia ryhmähaastatteluja järjestettiin Helsingissä
kolme kappaletta (Kamppi-Ruoholahti-Jätkäsaari, Lauttasaari,
koko Helsingin ryhmä) ja Espoossa kuusi kappaletta (OtaniemiKeilaniemi, Tapiola-Suvikumpu, Matinkylä, Niittykumpu-Olari,
Espoonlahti-Kivenlahti-Soukka ja koko Espoon ryhmä). Näihin
tilaisuuksiin kutsuttiin kaupunginosa- ja asukasyhdistysten, paikallisten koulujen ja yhdistysten edustajia, joiden yhteystiedot
saatiin Helsingin ja Espoon kaupungeilta. Alueellisten ryhmähaastatteluiden tavoitteena oli kerätä muutosalueella toimivien
ja asuvien henkilöiden näkemyksiä hankkeen vaihtoehdoista.
Aineistoa käytettiin myös täydentämään tilasto- ja paikkatietotarkasteluiden avulla laadittavaa ”sosiaalista proﬁilia”, jonka
avulla kuvataan paljonko ja millaisia henkilöitä asuu muutosalueella. Haastatteluiden tarkoituksena oli syventää tietoa erilaisista käsityksistä hankkeen vaikutuksista, paikallisesti tärkeistä
kysymyksistä, vaikutusten kohdentumisesta ja niiden merkittävyydestä.
Temaattisia ryhmähaastatteluita järjestettiin kolme. Turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä haastateltiin poliisin, palo- ja pelastustoimen, YTV:n sekä HKL:n edustajia. Vaihtoehtojen vaikutuksista asukkaiden arkielämän sujuvuuteen ja tulevaisuuden liikkumistarpeen tyydyttämiseen keskusteltiin Espoon ja
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Helsingin kaupunkien sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijoiden
kanssa. Vaihtoehtojen vaikutuksista ihmisten liikkumiseen ja
liikkumismahdollisuuksiin keskusteltiin yhdessä joukko- ja kevyen liikenteen etujärjestön, liikuntaesteisten ja näkövammaisten
sidosryhmien, lapsiperheiden etujärjestön ja Espoon nuorisovaltuuston edustajien kanssa.
Ryhmähaastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Alueellisissa
ryhmähaastatteluissa keskustelujen tueksi haastattelutilaisuudessa sovellettiin ns. tarrakarttamenetelmää, jonka avulla pyrittiin kartoittamaan ihmisten paikkoihin liittämiä merkityksiä,
arvostuksia ja mielikuvia asuin- ja liikkumisympäristöstään.
Käydyissä keskusteluissa painottuivat liikkumisympäristöön
ja –mahdollisuuksiin liittyvät asiat, joten ihmisille arvokkaiden
paikkojen ja kohteiden paikallistaminen sekä tulosten graaﬁnen
esittäminen osoittautui haasteelliseksi. Tarrakarttamenetelmä
toimi kuitenkin hyvin keskustelun avaajana ja sen avulla pystyttiin hahmottamaan alueellisissa ryhmähaastatteluissa esille
nousseita yhteisiä teemoja.
Kokonaisuudessa ryhmähaastattelujen tuottamaa aineistoa tulkittiin laadullisena aineistona, eli saadusta haastattelumateriaalista etsittiin tiettyä teemaa kuvaavia näkemyksiä. Tämän jälkeen eri teemojen sisältä etsittiin näkemyksille yhteisiä ominaisuuksia ja tiivistettiin mahdollisuuksien mukaan joukko tiettyä
teemaa koskevia näkemyksiä yleistykseksi. Näin voitiin kuvata
eri ryhmien merkittävimpiä näkemyseroja. Yhteisiä keskusteluteemoja kaikissa haastatteluissa olivat:
Yleiset näkemykset länsisuunnan joukkoliikenteestä
•
Keskustelu vaihtoehdoista ja hankkeen merkityksestä
•
Vaihtoehtojen mahdolliset vaikutukset (esim. liikkumis•
mahdollisuudet, turvallisuus, elinolot, viihtyvyys)
Näkemyksiä hankkeen hyväksyttävyyden ehdoista
•
Näkemykset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
•
ja hankkeen suunnittelusta: mahdolliset ristiriidat/epäkohdat, vihjeitä jatkosuunnitteluun.

9.4 Arvioinnin tavoitteiden toteutuminen
Haastatteluiden suunnittelussa pyrittiin siihen, että vaikutusten
arvioinnissa kuullaan eri ikäryhmiä, erilaisia joukkoliikenteen
käyttäjiä sekä eri asuinalueiden asukkaita. Suuresta ryhmähaastattelujen määrästä huolimatta niiden tarjoama aineisto
ei ole kuitenkaan tilastollisesti kattava. Haastatteluissa painottuivat keski-ikäisten näkemykset. Ongelmalliseksi havaittiin
erityisesti nuorten näkemysten kartoittaminen, sillä yrityksistä
huolimatta esimerkiksi koulun oppilaskuntien edustajia ei saatu
paikalle ryhmähaastatteluihin. Myöskään kaikkien vaikutusalueilla olevien kaupunginosien edustajia tai heidän varahenkilöitä
ei tavoitettu. Siitä huolimatta ryhmähaastattelujen alueellista

edustavuutta voidaan pitää varsin hyvänä. Temaattisten ryhmähaastattelujen osalta sosiaali- ja terveysalan viranhaltijoiden
tavoittaminen osoittautui erittäin työlääksi.
Tilastollista edustavuutta olennaisempaa on, että hanketta koskevia mielipiteitä ja näkemyksiä saataisiin mahdollisimman monipuolisesti esille. Ryhmähaastatteluissa haastateltavia käsiteltiin yksilöinä vaikka jotkut heistä edustivatkin ryhmää. NIMBYilmiötä (Not In My BackYard) ei voitu täysin välttää hankkeesta
esitetyissä näkemyksissä. Näin ollen ryhmähaastattelut eivät
ole arviointimetodina täysin toistettavia. Toisena ajankohtana,
toisilla haastateltavilla ja toisen haastattelijan suorittama haastattelu voisi antaa erilaisia tuloksia. Epävarmuus- ja riskitekijät
ovat yleensä merkittäviä ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa, sillä eri väestöryhmät kokevat vaikutukset eri tavoin ja
täysin kattavan osallistumismenetelmien järjestäminen vaikeaa
(ketkä saavat äänensä kuuluviin, yleensä kriittisimmät mielipiteet korostuvat).
Ryhmähaastatteluissa nousi esille varsin odotetusti asiakokonaisuuksia, joiden käsittelyn tiedettiin etukäteen olevan hankalaa.
Ensimmäinen koskee hankkeen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja niiden seurannaisvaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan, virkistysalueisiin ja asuinalueiden sosiaaliseen luonteeseen. Useassa yhteydessä haluttiin tietää, mitä eri vaihtoehdot
tulevat toteutuessaan todella merkitsemään asuinalueella, miten hanke vaikuttaa asuinympäristöön ja paljonko yhdyskuntarakennetta joudutaan tiivistämään. Täsmällisiä arvioita ei voitu
antaa, sillä maankäyttö tulee todennäköisesti tehostumaan joka
tapauksessa hankkeen vaikutusalueella ja ratkaisut tullaan tekemään vasta maankäytön jatkosuunnittelun yhteydessä. Toinen
paljon keskustelua herättänyt asiakokonaisuus oli eri vaihtoehtojen hinta ja kustannusten jakautuminen. Haluttiin myös tietää
paljonko kotitaloudet joutuisivat maksamaan veroina eri vaihtoehdoista ja miten mahdollinen investointi joukkoliikennejärjestelmään vaikuttaisi kunnallisten peruspalvelujen järjestämismahdollisuuksiin. Yhdyskuntataloudellisen arvioinnin tuloksia ei
ollut ryhmähaastattelujen aikaan käytettävissä.
Myös hankkeen pitkä tarkasteluajankohta vuonna 2030 koettiin
hankalaksi hahmottaa. Vaikutusalueet on kuvattu nykytilanteen
mukaisina ja tulevaisuuden ennustaminen mm. asukkaiden asumistoiveiden, työpaikkojen sijoittumisen ja liikkumistarpeiden
osalta havaittiin vaikeaksi. Näkemykset pikaraitiotiestä perustuivat pääosin mielikuviin ja osaltaan ulkomaisiin kokemuksiin.
Arvioinnin tekijällä oli omakohtaista kokemusta vain Tukholman
uudesta Tvärbana-pikaraitiotiestä, joka edustaa pikemminkin
poikittaista joukkoliikenneyhteyttä kuin hankevaihtoehtojen kaltaista keskuksen ja esikaupunkialueen välistä joukkoliikenteen
runkoyhteyttä, mutta omaa matkustamisen kannalta samanlaisia ominaisuuksia kuin tämän hankkeen pikaraitiotievaihdot.
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Muihin arviointiosioihin verrattuna ihmisiin kohdistuvat vaikutukset sisältävät paljon asiakokonaisuuksia, joita ei voi yhdistää
konkreettisiin alueisiin tai ympäristökohteisiin. SVA-osiota ohjelmoidessa arvioinnin tavoitteena oli esittää graaﬁnen sosiotooppianalyysi, jonka avulla kuvataan alueita, joilla on asukkaille ja
muille alueilla toimiville ihmisille virkistys-, maisema- tai virkistysarvoa. Vaikutusalueen laajuudesta, hyvin samantyyppisistä
vaihtoehtolinjauksista ja maankäytön toteutumiseen liittyvistä epävarmuuksista johtuen yhtenäisen sosiotooppianalyysin
esittäminen ei ollut tarkoituksenmukaista tämän YVA-prosessin
puitteissa. Tähän vaikutti osaltaan myös se, että yrityksistä huolimatta kaikkien asuinalueiden edustajia ei saatu osallistumaan
ryhmähaastatteluihin. Vaikutusten kuvaaminen kartalla voisi
siksi antaa vääristyneen kuvan. Paikallisia koettuja ympäristövaikutuksia on esitetty sanallisesti ryhmähaastattelun tulosten
yhteydessä.
Arvioinnissa korostuivat erilaiset näkemykset bussi-, metro- ja
pikaraitiotievaihtoehtojen vaikutuksista liikkumismahdollisuuksiin, turvallisuuteen ja liikkumisen laatutekijöihin. Arvioinnissa
painottui ihmisen näkökulma. Asukkaiden elinoloihin ja viihtyvyyteen liittyvien vaikutusten arvioinnit jäivät jossain määrin suppeammiksi, sillä käytettävissä olleet lähtötiedot hankevaihtojen aiheuttamista maankäytön muutoksista, maankäytön
kehityksestä vuoteen 2030 mennessä yleensä ja taloudellisista
vaikutuksista eivät olleet riittäviä antamaan vastauksia paikallisiin kysymyksiin.
Rajantin (2002) mukaan metropäätökset ovat yleensä täynnä
jännitteitä ja päätöksenteosta muodostuu poliittisia näytelmiä.
Päätöksenteossa ovat olleet vastakkain Espoon ”autokaupunki”
ja Helsingin kaupunki metron promoottorina. On erittäin haasteellista arvioida missä määrin tämä SVA-osio tai YVA-hanke kokonaisuudessaan vaikuttaa päätöksentekoon. SVA-osuuden tavoittena oli tuottaa mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä
länsisuunnan joukkoliikenteen kehittämisvaihtoehtojen vaikutuksista. Johtopäätöksissä ei ole arvotettu tai esitetty tärkeysjärjestyksessä eri väestöryhmien tai alueiden esittämiä kantoja
vaihtoehdoista.

9.5 Vaikutusalue ja vaikutusten kohdistuminen
Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten vaikutusalue määrittyy fyysiseen ympäristöön kohdistuvien vaikutusten lisäksi liikenteessä
ja liikkumisessa tapahtuvien oleellisten muutosten perusteella.
Näin ollen voidaan todeta, että vaikutusalue ulottuu laajemmalle
kuin hankkeen varsinainen suunnittelualue. Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa keskityttiin Ruoholahti-Matinkyläalueeseen, mutta hankkeeseen liittyviä näkemyksiä kartoitettiin
myös Espoonlahti-Kivenlahti-Soukka -alueen sekä koko Espoota
ja Helsinkiä koskevilla ryhmähaastatteluilla.
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9.6 Vaikutusaluekuvaus
9.6.1 Väestö ja työpaikat
Vaikutusalueella asukastiheys on nykytilanteessa suurin Lauttasaaressa, Olarissa ja Matinkylässä (kuva 9.2). Myös Espoonlahdessa asutustiheys on paikoin muuta Etelä-Espoota suurempi. Väestönmäärä kasvaa tulevaisuudessa Etelä-Espoossa joukkoliikennejärjestelmästä riippumatta.

Kuva 9.2. Vuonna 2003 asukastiheys 250x250 metrin ruuduissa (tumman punainen 1000-2140 asukasta, vaalean punainen 1-50 asukasta). Suunnittelualueella asutus on tiheintä Matinkylässä, Olarissa ja Lauttasaaressa. Lauttasaaren ja Etelä-Espoon alueella (SuurTapiolan, Suur-Matinkylän ja Suur-Espoonlahden alueet) asuu noin 140 000 asukasta, mutta vaikutusalue on tätäkin laajempi.(Kartan
tilastotiedot: SeutuCD’03)

Työpaikkojen osalta Helsingin keskusta on edelleen seudun
suurin työpaikkakeskittymä vaikka työpaikkojen määrän kasvu
painottuu vähitellen keskustan ulkopuolelle. Espoon keskeiset
yritysalueet sijaitsevat suunnittelualueen osalta Keilaniemessä,
Tapiolassa ja Länsiväylän tuntumassa. Etenkin Keilaniemen ja
Tapiolan alueelle on keskittynyt pääkonttoreita, liike-elämän palveluita sekä muita yrityksiä. Otaniemi on valtakunnallisesti merkittävä tutkimuslaitosten ja koulutuksen keskittymä. (kuva 9.3).
Etelä-Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa osoitetaan riittävät alueet koulutus- ja tutkimuslaitosten ja työpaikkarakentamisen tarpeisiin mm. Kehä I:n ja Länsiväylän läheisyydessä. On
oletettavaa, että raideliikenneratkaisut, ja erityisesti metro, luovat edellytyksiä kehittää esimerkiksi Niittykummun-Niittymaan
alueesta seudullisesti merkittävää työpaikka-aluetta.
Ruoholahti on Helsingin merkittävimpiä uusia asuntoalueita.
Kun tavarasatama siirtyy pois Jätkäsaaresta, suurin osa alueesta muutetaan merelliseksi asunto- ja työpaikkakaupunginosaksi
omine palveluineen ja virkistysalueineen. Ruoholahti-Jätkäsaaren
alueella asuu nykyisin vajaat 7000 asukasta ja alueella on noin
8000 työpaikkaa. (Helsingin kaupunki 2004)
Lauttasaaressa asuu nykyisin noin 19 000 asukasta ja saarella on noin 10 000 työpaikkaa, vaikka työpaikat ja teollisuus
ovatkin väistymässä uuden asutuksen tieltä. Varsinkin eteläinen Lauttasaari on täydentynyt suurilla kerrostalokortteleilla.
Lauttasaarelaiset ovat keskimääräistä helsinkiläistä korkeammin
koulutettuja ja parempituloisia. Väestön ikäjakauma on lähellä
koko Helsingin keskiarvoa. (Helsingin kaupunki 2004)
Suur-Tapiolan alueella asuu vajaat 42 000 henkilöä. Alueen
ikärakenteessa on havaittavissa vanhan asuinalueen piirteitä, vaikka Haukilahti-Westendin, Olarin ja Mankaan alueet tätä
ominaisuutta hieman tasoittavatkin. Nuorten osuus väestöstä
on selvästi Espoon keskimääräistä alhaisempi ja vanhemman
väestönosan puolestaan taas suurempi. Kanta-Tapiolaa voikin
luonnehtia eläkeläisten ja keski-ikäisten ihmisten asuinalueeksi.
Tapiolasta ja myös Haukilahti-Westendin alueesta on muotoutunut hyvätuloisten asuinalue. Otaniemi on puolestaan työikäisten
ja opiskelijoiden alue. (Espoon kaupunki 2001a&2005a)

Kuva 9.3. Suurimpien työpaikkojen sijoittuminen suunnittelualueella. Suuremmat ympyrät kuvaavat toimipisteitä, joissa henkilöstömäärä on yli 500, pienemmissä henkilöstöä on 50-500. Punainen ympyrä tarkoittaa yrityksiä, sininen valtion työpaikkoja ja keltainen
kunnallisia työpaikkoja (Kartan tilastotiedot: SeutuCD’03. Yritystyöpaikkojen osalta tieto kuvaa vuoden 2001 tilannetta, julkisyhteisöjen osalta vuoden 2000 lopun tilannetta).

Tapiolan keskustan alue on espoolaisen kulttuurielämän, liikeelämän ja monien palveluiden ydinalue. Suur-Tapiola on merkittävä työpaikka-alue, sillä noin 35 % koko Espoon työpaikoista sijaitsee Tapiolassa ja alueen työpaikkaomavaraisuus on yli
180. Työpaikkoja on koko alueella vajaat 39 000. Niistä noin
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puolet on Kanta-Tapiolan alueella ja siitä taas puolet Tapiolan
keskuksessa. Otaniemen alueella on n. 14 000 työpaikkaa ja
Niittykummun teollisuusalueilla n. 6000 työpaikkaa. (Espoon
kaupunki 2001a&2005a)
Suur-Matinkylän alueella asuu runsaat 32 500 ihmistä. Määrän
ennustetaan kasvavan vuoteen 2013 mennessä noin 3000 henkilöllä. Väestö jakautuu jotakuinkin tasan kahden taajaman,
Matinkylän ja Olarin kesken. Sen sijaan puistomaisella Henttaan
alueella on vain runsaat 400 asukasta. Suur-Matinkylän ikärakenne ei merkittävästi poikkea Espoon keskimääräisestä.
Suuralueen sisällä näyttäisi eläkeikäisten määrä Olarin alueella
lisääntyvän suhteellisesti muita alueita enemmän vuoteen 2009
mennessä. 1970-luvun alussa valmistuivat sekä Olarin että
Matinkylän lähiöt, jotka oli alun perin tarkoitus yhdistää yhdeksi asuma-alueeksi. Länsiväylän moottoritie ja sen molemmille
puolille jätetyt metsäkaistaleet osoittautuivat kuitenkin selkeäksi rajaksi Olarin ja Matinkylän välille, ja kun alueiden sosiaaliset
rakenteetkin kehittyivät toisistaan poikkeaviksi, kasvoi kumpikin alue omanlaisekseen. Yritys yhdistää alueet tapahtui vasta
kolmisenkymmentä vuotta myöhemmin uudella vuosituhannella
Piispansillan asuinalueen ja Iso Omena -liikekeskuksen rakentamisen myötä. (Espoon kaupunki 2001a&2005a&2005b)
Suur-Matinkylän alueen vajaasta 10 000 työpaikasta on Olarin
alueella yli 60 % ja loput Matinkylän alueella. Aluetta halkovan
Kuitinmäentien varteen on keskittynyt suurehkoja vähittäiskaupan yksiköitä ja Piispanmäen kohdalle, Länsiväylän tuntumaan,
suuri ostoskeskus. Alueen työpaikkaomavaraisuus on 58 %, joten vain noin joka toiselle alueen työvoimasta voisi löytyä työpaikka täältä. Olarinluoman, Niittykummun, ja Ylä-Mankkaan
alueilla on suhteellisen laaja teollisuuden ja kaupan keskittymä.
(Espoon kaupunki 2001a&2005b)

Kuva 9.4. Asukkaiden kuluttajarakenne postinumeroalueittain. (Lähde SuomiCD’04)

Suur-Espoonlahden alueella asuu noin 47 000 asukasta, joista
noin puolet asuu Kanta-Espoonlahdessa ja kolmannes NöykkiöLatokasken alueella. Asukasmäärän ennustetaan kasvavan vuoteen 2013 mennessä runsaaseen 52 000 asukkaaseen. Alueella
on keskimääräistä enemmän nuoria, mutta Kanta-Espoonlahden
alueella asia on päinvastoin. Suur-Espoonlahden vajaasta 10 000
työpaikasta suurin osa on kaupan työpaikkoja. Koko suuralueen
työpaikkaomavaraisuus on 43 %, eli tältä alueelta käydään paljon muualla töissä. (Espoon kaupunki 2001a&2005a&2005b)

9.6.2 Tulotaso, autonomistus, asumismuoto ja asuntokunnan koko
Vaikutusalueen kotitalouksien tulotasoa ja autonomistusta tarkasteltiin suhteessa pääkaupunkiseudun keskiarvoon paikkatietojärjestelmän avulla. Alla olevat alueet tarkoittavat postinumeroalueita. Lähtötietoina käytettiin Tilastokeskuksen SuomiCD’04tietokantaa.
Postinumeroalueiden tulotasojen osalta vain opiskelijoiden
kansoittama Otaniemi on alle pääkaupunkiseudun keskiar-

Kuva 9.5. Autonomistus postinumeroalueittain. Mitä tummempi väri, sitä enemmän alueella omistetaan henkilöautoja muuhun pääkaupunkiseutuun verrattuna. (Lähde SuomiCD’04)
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von. Varakkaimpia asuinalueita ovat Westend, Haukilahti,
Friisilä, Pohjois-Tapiola, Mankkaa, Friisilä ja Nöykkiö. Myös
Lauttasaaressa, Tapiolassa ja Niittykummussa tulot ylittävät pääkaupunkiseudun keskiarvon. Matinkylä, Ruoholahti, Kivenlahti ja
Espoonlahti ovat tulotasoltaan pääkaupunkiseudun keskitasoa.
Tulot vaikuttavat siihen missä määrin ihminen pystyy reagoimaan esim. liikkumismahdollisuuksissa tapahtuviin muutoksiin.
Tulotason kasvaessa päivittäisten matkojen määrä sekä henkilöauton käyttö kasvavat (YTV 2002). Kuvasta 9.4 käy ilmi, että
suunnittelualueella asuu Otaniemeä lukuun ottamatta pääosin
hyvä- tai suurtuloista väkeä.
Henkilöauton omistus suhteessa pääkaupunkiseudun keskiarvoon vaihteli merkittävästi Helsingin ja Espoon välillä.
Autotiheys ja auton käyttö lisääntyvät varallisuuden myötä (YTV 2002). Autoja omistettiin muuta pääkaupunkiseutua
enemmän Westendissä, Friisilässä, Haukilahdessa, Nöykkiössä,
Suomenojalla, Tapiolassa ja Mankkaalla. Kivenlahti, Espoonlahti,
Iivisniemi, Niittykumpu, Pohjois-Tapiola ja Lauttasaari ovat alueita, joissa autonomistus on lähellä pääkaupunkiseudun keskiarvoa (kuva 9.5). Autonomistus on selvästi vähäisempää
Ruoholahden ja Otaniemen alueilla.
Helsingin kantakaupungissa lähes kaikki asuinrakennukset
ovat kerrostaloja. Alueella sijaitsee lisäksi runsaasti palveluja ja työpaikkoja. Autonomistus on muuta pääkaupunkiseutua
huomattavasti alhaisempaa. Myös Lauttasaaren eteläosassa
Vattuniemessä muiden kuin asuinrakennusten osuus on huomattava. Etelä-Espoossa pien- ja rivitaloalueet ovat hallitsevia
lukuun ottamatta Otaniemen ja Tapiolan alueita. Myös Olarissa,
Matinkylässä sekä Espoonlahdessa on muuta Etelä-Espoota
enemmän kerrostaloasumista (kuva 9.6). Näillä alueilla on pääosin hyvä palvelutaso ja hyvät joukkoliikenneyhteydet. Juslénin
(1998) selvityksen mukaan pääkaupunkiseudun kerrostaloalueiden asukkailla noin puolella on auto. Pientaloalueilta puuttuvat
palvelut ja autonomistus on erittäin yleistä.
Asuntokunnan koko noudattelee talotyyppijakaumaa (Espoon
kaupunki 2002). Yli kahden asukkaan asuntokunnat sijoittuvat
pääasiassa pientalovaltaisille alueille ja pienet asuntokunnat
erityisesti Lauttasaaren ja Tapiolan alueille. Hankkeen vaikutusalueen Espoon puolella yksinasuvien suhteellinen osuus on
korkea Tapiolassa, Matinkylässä, Haukilahdessa, Kuitinmäessä,
Espoonlahdessa ja Soukassa (Espoon kaupunki 2002).

9.6.3 Väestö ja työpaikat raideliikennevaihtoehtojen asemien ja pysäkkien lähialueilla
Metroasemien kerrostalovaltaisilla lähialueilla asuu keskimääräistä enemmän yksin asuvia henkilöitä sekä lapsettomia pariskuntia, joiden liikkumisedellytyksiä metro keskimäärin parantaa.
Tämän tyyppisillä alueilla myös autottomien talouksien osuus on

Kuva 9.6. Rakennukset postinumeroalueittain. Mitä enemmän ympyrä sisältää tummaa väriä, sitä enemmän alueella on pien- ja rivitaloja. (Lähde SuomiCD’04)
9.6.4 Yhteenveto vaikutusalueesta ja vaikutusten kohdistumisesta nykytilanteessa
muuta Espoota korkeampi. Vastaavasti liityntäliikenteen varaan
jäävät alueet ovat pientalovaltaisempia, joilla asuu keskimääräistä enemmän lapsiperheitä. Tämän tyyppisillä alueilla henkilöauton omistus on keskimääräistä yleisempää. (Espoon liikennejärjestelmävertailu 2002)
Paikkatietotarkastelun avulla laskettiin, kuinka paljon asukkaita asuu nykytilanteessa kävelyetäisyydellä (600 metriä) suunnitellusta metroasemasta tai pikaraitiotiepysäkistä. Nykyinen
bussijärjestelmä on tässä mielessä alueellisesti kattavampi kuin
raideliikenteeseen perustuvat vaihtoehdot. Kävi ilmi, ettei metron tai pikaraitiotien välillä ollut oleellisia eroja, sillä kaikkien
vaihtoehtojen asemien tai pysäkkien kävelyetäisyydellä asuu
nykytilanteessa hieman vajaat 30 000 asukasta.
Suunniteltujen metroasemien ja pikaraitiotiepysäkkien lähistöjen
työpaikkojen saavutettavuus on kombi- ja metrovaihtoehdoissa
jossain määrin pikaraitiotievaihtoehtoja parempi. On syytä korostaa, että tarkastelualueiden maankäytössä tapahtuu tulevaisuudessa muutoksia ja käytettävissä ollut tilastoaineisto kuvasi
väestön ja työpaikkojen sijoittumista nykytilanteessa. Lisäksi
suurin espoolaisten työpaikkakeskittymä on Helsingin keskusta
ja noin puolet Espoon useimmilla alueilla asuvista asukkaista
käy töissä muualla kuin Espoossa. (Espoon kaupunki 2002)

Edellä esitetyn tilasto- ja paikkatietoanalyysin perusteella voidaan todeta, että joukkoliikennejärjestelmävaihtoehtojen vaikutukset kohdistuvat nykytilanteessa alueille, joiden asukkaat ovat
pääsääntöisesti hyvätuloisia.
Asumismuoto ja autonomistus vaihtelevat paljon eri asuinalueilla. Etelä-Espoon pientalovaltaisilla alueilla autonomistus on kerrostaloalueita yleisempää. Lukuun ottamatta lähinnä Olarin ja
Espoonlahden kerrostalovaltaisia alueita monet raideliikennevaihtoehdoissa liityntäliikenteen varaan joutuvat alueet olisivat lapsiperheiden kansoittamia pientaloalueita, joissa henkilöauto on nykyisellään merkittävä liikkumismuoto. Raideliikennevaihtoehdot
palvelisivat erityisen hyvin Tapiolan sekä Lauttasaaren keskustaa,
joissa eläkeläisten osuus väestöstä on muita alueita suurempi.
Myös Matinkylän ja Niittykummun asemaympäristöjen asukkaat
hyötyisivät raideliikenneyhteyksistä.
Työpaikkojen sijoittumisen suhteen raideliikennevaihtoehdot
palvelevat erittäin hyvin Keilaniemen ja Otaniemen työpaikkakeskittymiä. Myös Tapiolan työpaikkojen saavutettavuus paranee. Työssäkäyville hyvät liikenneyhteydet mahdollistavat mieluisan työpaikan valitsemisen laajalta alueelta. Työmatkalaisten
ja myös opiskelijoiden näkökulmasta julkisessa liikenteessä korostuvat aikataulujen luotettavuus, nopeat matka-ajat ja lyhyet
vuorovälit (Espoon kaupunki 2002).
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9.7 Suhtautuminen hankkeeseen ja vaihtoehtoihin
Tässä luvussa kuvataan länsisuunnan joukkoliikenteen kehittämiseen ja hankevaihtoehtoihin liittyviä näkemyksiä. Tiedot perustuvat lehtikirjoituksiin, YVA-ohjelmasta esitettyihin lausuntoihin ja mielipiteisiin sekä ryhmähaastatteluihin.
Joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä Espoon asuinalueilta Helsingin keskustaan pidetään tärkeänä vaikkakin Espoon
suunnan bussijärjestelmää pidetään nykytilanteessa toimivana.
Bussijärjestelmän etuna nähtiin ennen kaikkea suorat yhteydet
useilta asuinalueilta. Helsingin keskustan ja Etelä-Espoon välisten joukkoliikenneyhteyksien kilpailukykyä ja houkuttelevuutta
tulisi kuitenkin parantaa etenkin suhteessa yksityisautoiluun,
jonka koettiin ruuhkautuvan entisestään ja aiheuttavan ympäristöongelmia asukasmäärän kasvaessa. Useat näkemykset
peräänkuuluttivat edullisempia joukkoliikennelippujen hintoja.
Vastakkaisen käsityksen mukaan joukkoliikenteen subventiot
ovat jo nykyisellään liian korkeat, ja jos ihmiset joutuisivat maksamaan lipun itse kokonaan, he harkitsisivat tarkemmin millä
etäisyydellä asuisivat työpaikastaan. Yleinen käsitys on kuitenkin se, että länsisuunnan yhteyksien ohella oleellista olisi kehittää pääkaupunkiseudun poikittaisia ja Espoon sisäisiä joukkoliikenneyhteyksiä.
Raideliikenteen kannattajat näkivät, että pääkaupunkiseudun
raideliikennejärjestelmästä puuttuu yksi ”sormi”. Etelä-Espoon
asukasmäärän uskottiin tulevaisuudessakin kasvavan riippumatta joukkoliikenneratkaisuista, sillä ”hyvät alueet tulisivat
rakennetuiksi muistakin syistä johtuen”. Tiiviimmän yhdyskuntarakenteen ja kestävän kehityksen edistämiseksi toivottiin tehokkaampia joukkoliikenneratkaisuja.
Ihmisten tulevaisuuden liikkumistarpeista on esitetty ristiriitaisia mielipiteitä. Toisten mielestä liikkumistarve on tasaantumassa, kun toiset uskovat, että ihmiset menevät jatkossakin
töihin eri alueille missä asuvat. Lisäksi vapaa-ajan matkojen
uskottiin lisääntyvän ja pidentyvän. Vastakkaisten näkemysten
mukaan Espoota tulisi kehittää itsenäisenä kaupunkina, jolloin
Länsiväylänkin varrella asuvien ihmisten tarve päästä Helsingin
keskustaan vähenisi. Yleisesti ottaen havaittiin kuinka vaikeaa
on ennustaa millainen kaupunkirakenne on Etelä-Espoossa ja
pääkaupunkiseudulla vuonna 2030.
Metron kannattajien mielestä olisi järkevää panostaa jo olemassa olevaan järjestelmään, sillä pitkällä tähtäimellä metrojärjestelmä tulisi olemaan kannattavin systeemi. Myös metrojärjestelmän seudullisuutta korostettiin ja metron havaittiin olevan yksi
lonkero isosta kokonaisuudesta. Metron etuina nähtiin myös liikenneturvallisuus, nopeus, tiheät vuorovälit ja suuri matkustajakapasiteetti.
Metron vastustajat pelkäsivät, että ollakseen taloudellinen metro tarvitsee paljon käyttäjiä mikä johtaisi voimakkaaseen maankäytön tehostamiseen ja tuntuvaan kaupunkirakenteen tiivistämiseen metroradan varrella. Metron hintaa pidettiin kalliina

suhteessa espoolaisten hyötyihin ja koettiin, että metro kilpailee
Espoossa esimerkiksi kaupunkiradan kehittämisen kanssa.
Metron puolustajat näkivät puolestaan, että uusilla asukkailla voitaisiin parantaa Etelä-Espoon alue- ja paikalliskeskusten
elinvoimaisuutta ja palvelutasoa. Pikaraitiotien etuina käsitettiin metroa edullisemmat rakentamiskustannukset, järjestelmän joustavuus, ”nykyaikaisuus” ja metroa myönteisempi imago. Nähtiin, että metron hinnalla Espooseen voitaisiin rakentaa
enemmänkin pikaraitiolinjastoa. Bussi- ja pikaraitiovaihtoehtoja
puolustettiin, sillä niillä nähtiin olevan paremmat edellytykset
tukea poikittaisliikenteen kehittämistä.

•

•
•

•

•
Alla on esitetty yleisötilaisuuksissa ja arviointiohjelmasta annetuista lausunnoista esille nousseita kannanottoja hankkeesta ja
sen vaikutuksista.
Talous ja päätöksenteko
Onko tarkoituksena se, että ensin rakennetaan metro ja
•
kun todetaan, ettei se saa tarpeeksi matkustajia, tihennetään rakennuskantaa. Vai onko niin päin, että ensin rakennetaan tiheään ja sitten 20 vuoden päästä metro.
Miljoonaluokan investointi ei kannata, vaan jatketaan bus•
sijärjestelmällä. Bisneksessä täytyy laatia myös myyntibudjetti. Isoja investointeja on muitakin.
Metro kallis.
•
Ei ole kannattavia vaihtoehtoja, paitsi ehkä suhteessa toi•
siin.
Mitä raskaampi vekotin, sen pienemmät käyttökustannuk•
set.
Koska päätetään?
•
Mikä on valtion mukaantulo? Onko se niin joukkoliikenne•
myönteinen, että tukee rahallisesti myös muita kuin metrovaihtoehtoa?
Louheelle riittää ostajia.
•
Mikä on päätöksenteon aikataulu?
•
Onko mahdollisesti tulossa vasta vuonna 2030?
•
Nämä linjaukset on esitetty jo ainakin 5 vuotta sitten.
•
Raha-asia on ratkaisevin, mitä maksaa ja kuka maksaa?
Onko tehty todellisia kustannusarvioita ja laskelmaa lipputuloista? Maksetaanko investointi lipputuloilla?
Jos vaunu kulkee 2,5 minuutin välein, ei täysiä vaunuja
•
tule olemaan.
Ihmisille on selitettävä mistä rahoista tämä on pois (esim.
•
terveydenhoito).
Investointi ei tule koskaan maksamaan itseään takaisin.
•
•
Raidevaihtoehdon suurin ongelma on rahoitus.
Vaihtoehdot ja linjaukset
Nykyään raidevaihtoehto vetää bussia paremmin.
•
Onko pikaraitiotie hitaampi kuin bussi? PKS:llähän tästä ei
•
ole kokemusta, mutta kansainvälisesti on huomattu, että
matka-aika ei ole ainoa liikennevälineen valintaan vaikuttava tekijä.

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

Pikaraitiotien ero nykyisiin Helsingin ratikoihin on, että sille on taattu esteetön kulku, eli oma kaista tai tien kanssa
risteämissä liikennevaloetuus. Esitetyissä vaihtoehdoissa
ei ole pikaratiotietä.
Onko 0+ vain näennäisvaihtoehto, sillä siinä on vain kaksi
muutosta nykyiseen?
Metrovaihtoehdoista Mp on parempi tulvariskin vuoksi
sekä siksi, että välillä noustaan pintaan ja nähdään missä
liikutaan.
Puuttuu vaihtoehto raideliikennejärjestelmästä, joka takaa
vaihdottoman kulun Helsingin keskustaan (tai minimoidut
vaihdot).
Matka-ajoista päätellen metro ja bussivetoisuus kannatettavaa. Metron ongelma on punaiset alueet (matka-aika pitenee). Hesarissa on puhuttu Otaniemestä. Jos Otaniemen
koukku poistettaisiin, muuttuisivat monet punaiset alueet
vihreiksi, koska matkustusaika lyhenisi. Yhtenä vaihtoehtona toivoi selvitettäväksi miten metron matkavastukseen
vaikuttaisi linjaus ilman Otaniemeä.
Metro olisi hyvä vaihtoehto, mutta sen pitäisi kulkea
Munkkiniemen kautta, Lehti- ja Kuusisaaressa maan alla.
Siellä enemmän tarvetta metrolle, Etelä-Espoossa bussijärjestelmä toimii hyvin.
Katajaharjun alle Myllykallioon rakennettaisiin tilat metro- ja pikaraitiotieasemille, sekä henkilöautopysäköinnille.
Tämä vähentäisi Helsingin keskustaan ja sen läpi kulkevaa
autoliikennettä. Keskustatunneli ei tule koskaan nielemään
tulevaisuuden automääriä. Vaihtoehto tulisi tutkia. Se olisi
taloudellisin ja ympäristön kannalta paras.
Miksi suunnitellaan kapealta kaistalta keräävää järjestelmää joka syöttää Helsingin keskustaan, kaikki eivät tahdo
Helsingin keskustaan.
Jos pikaraitiotievaihtoehtoon laitettaisiin sama määrä rahaa kuin metroon, voitaisiin linjausta viedä pidemmälle.
Tehdäänkö herkkyystarkastelu siitä, että pikaraitiotie jätetään lyhyemmäksi ja esimerkiksi Espoonlahteen yhä kulkisi suorat bussilinjat?
Ei ole mikään pikaraitiotie, vaihtoehto voidaan pudottaa
pois
Kunnon metro ja liityntäpysäköinnit rakennetaan.
Pikaraitiotiet eivät kulje talvella luotettavasti.
Metron kannalla, bussilinjojen reiteistä ei aina ota selvää,
lisäksi metro kulkee säännöllisesti. Pikaraitiotie hitaampi.
Nämä eivät ole todellisia vaihtoehtoja. Vaihtoehto tarkoittaa sitä, että esim. linjaus kulkisi erilaisia reittejä. Olarissa
esim. on rakennettu metron varalta korkeaa ja tiivistä,
mutta nyt joka kerta on samat linjausvaihtoehdot esillä.
Hylättiinkö Olari-linjaus viimeksi sen takia, että tahdottiin
lyhyen tähtäimen suunnitelma läpi, eli linjaus Matinkylään.
Kenties vaihtoehto Olarin kautta Espoonlahteen olisi kannattava.
Onko linjaus Munkkiniemen kautta mukana?
Paljonko on tutkittu jatkoyhteyden mahdollisuutta
Kivenlahteen? Linjaus kulkee hurjan lähellä Hannusjärveä.
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Jätkäsaareen tulevaa maankäyttö metro ei auta ollenkaan,
apua haetaan ratikkaliikenteestä. Tämä osoittaa metron
jäykkyyden. Kuinka kauas tulevaisuuteen on katsottava,
ennen kuin liikkuminen kaupungissa on joustavaa?
Miksi ei kannateta bussivaihtoehtoa? Muiden vaihtoehtojen aiheuttamilta punaisilta alueilta tullaan käyttämään
henkilöautoa.
Jos bussit halutaan pois keskustasta, eikö ne voisi ne syöttää rantaradan varteen? Vai onko metro bisneksenä niin
hyvä, että sitä ajetaan?
Miksei kaasubusseilla saa ajaa Kampin terminaaliin?
Kyllähän ne on nykyaikaisesti suunniteltu, ei pitäisi räjähdellä
Mikä on pikaraitiotie? Onko niitä Euroopassa nähtävillä?
Mikä on pikan raideleveys? Mikä on pikan pysäkkimäärä
verrattuna muihin vaihtoehtoihin?
Tulisiko olemaan maailman pohjoisin pikaraitiotie? Kuinka
ilmastoon sopii? Miten ihmiset saadaan pois, jos raiteet
jäätyvät ja vaunu pysähtyy?
Vetovoimaisuus on tärkeä asia. Olen pikaratikkamyönteinen.
Tvärbanan kohdalla lippujen myynti oli arvioitu huikeasti
toteutunutta pienemmäksi
Hyvät vaihtoehdot. Hinta/laatusuhde tulee ratkaisemaan.
Meillä on tilaa rakentaa pikaraitiotie.
Metro on turvattomampi.
Miksei tehdä suoraa vertailua, jossa metro ja pika pantaisiin täysin samalle linjalle ja verrattaisiin kustannuseroja
tällöin.
Metro kuuluu todellisiin metropoleihin, ei Helsinkiin.
Länsisuunnan bussilla pääsee hyvin.
Pohjoisespoolaiset ovat metron kannalla. Syitä siihen on:
Metrojärjestelmä on jo olemassa, joten perusinvestoinnit
tehty ja tämä olisi vain jatkamista. Voi olla investointi 100
vuotta eteenpäin. Öljyn hinta nousee niin korkealle, että
30 v päästä bussi epärealistinen
Miten metro- ja pikaraitiotievaihtoehdot poikkeavat toisistaan?
Euroopassa on paljon isoja kaupunkeja, joissa on pikajärjestelmä.
Mielellään yksi yhteinen järjestelmä.
Päättäjät voisivat käydä esimerkiksi Dusseldorﬁssa tutustumassa pikaraitiotiehen.
Metro kyllä kerää erilaista porukkaa, mikä vaikuttaa ympäristöön. Pulloja rikotaan jne.
Optimaalinen linjaus olisi rengas, joka koukkaisi myös
Töölön kautta, lisäksi pisaralenkki.
Snabbtåg on olemassa muissa pohjoismaissa. Lentoaseman
yhteys olisi tärkein.
Paljonko kuvitellaan Keilaniemestä tulevan matkustajia
kyytiin?
Voihan pikaraitiotie ainakin tiukimmissa kohdissa kulkea
ilmassa, kuten Sydneyssä, niin ei vie tilaa.

Viihtyisyys
Lauttasaaressa on vain yksi asema, mikä on monelle huo•
no asia.
Asumisviihtyvyyteen
vaikuttaa
liikennejärjestelmä,
•
Itäkeskus on erittäin epämiellyttävä.
Liityntäterminaalien on oltava miellyttäviä. Vaihto muut•
tuu positiiviseksi, jos maankäyttö tukee miellyttävyyttä.
Tapiolasta ja Matinkylästä varmasti tulee hyviä, Katajaharju
jo hieman epäilyttäisi.
Onko oletuksena, että Matinkylästä länteen päin ikuisesti
•
tullaan liikkumaan bussilla?
Hyvä, että raidevaihtoehdoissa jotkin bussilinjat jää•
vät käyttöön, on turvallisuuden kannalta olennaista.
Järjestelmä on hyvä olla olemassa ongelmatilanteita ajatellen.
Ei tulisi olla poliittinen asia, vaan mm. linjausta olisi ajatel•
tava alueella asuvien kannalta.
Gallupeita tehdessä täytyy ihmisille selkeästi kertoa fak•
tat, miten vaihtoehto vaikuttaa, kuten esim. metro kadottaa luonnonläheisyyden.
Kyselyissä kaikki haluavat metron, mutta kuinka mitataan,
•
ketkä todellisuudessa tulevat käyttämään. Onko mallien
tuloksia verrattu kyselyistä saatuihin tuloksiin?
P-paikat voidaan siirtää maan alle ja tilalle asutusta.
•
Voidaan tiivistää tuhoamatta luontoa.
Uudet sukupolvet kyllä tulevat oppimaan syöttöliikenteen
•
käytön.
Kuinka syöttöliikenne järjestetään metrovastaisessa
•
Lauttasaaressa?
Metron mennessä avomallissa Koivusaareen 20 m koti•
talosta kiinnostaa, kuinka vaikuttaa asumisoloihin? Onko
esim. painevaikutusta? Taloyhtiön toive olisi saada siinä
kohtaa metro pinnan alle.
Miten vaihtoehdot vaikuttavat asukastiheyteen?
•
Eikö lähtökohtana ole, että asukkaiden tilannetta paran•
netaan, tulee kuitenkin yhteisesti maksettavaksi. Tuntuu,
että rahaa menee paljon ja silti tilanne huononee?
•
Ydinkysymys on joukkoliikenteen parantaminen. Onko tutkittu/huomioitu keitä ovat todelliset pääkäyttäjäryhmät?
Heitä on ajateltava ja vaihtojen on heidän kannaltaan oltava helppoja (naiset lastenvaunujen ja kassien kanssa ym.)
•
Seutuliikenteen hinta on liian korkea, jotta saataisiin tarpeeksi matkustajia, älytöntä, että Tapiolasta Korsoon on
sama vyöhyke kuin Kamppiin.
•
Olisi saatava lippukytky, eli esim. tuodessa auton liityntäpysäköintiin, saa samalla lipulla matkustaa.
•
Hauskaa, että Lauttasaari ei halua raideliikennettä, vaikka
se parantaisi eniten heidän liikkumistaan.

Ympäristöasiat
Hiilidioksidipäästöt saatava kuriin, autot saastuttavat myös
•
Itämerta. Bensan hinnan noustessa ihmiset siirtyvät joukkoliikenteen pariin, jolloin bussien kapasiteetissa saattaa
tulla ongelmia.
Nykyisen metron läheisyydessä asuvat ovat kertoneet,
•
että metro kyllä jylisee. Metro ja tärinäasiat tärkeitä.
•
Keväällä on tehty tutkimus, jossa todettiin, että rautatieja metrotunneleissa syntyy terveydelle haitallisia pienhiukkasia. Mitä nämä ovat, ja otetaanko huomioon tässä
työssä?
•
Edellä mainittu tutkimus metron haittavaikutuksista on
esitettävä, kun se kyllä on saatavilla! Lontoossa käytän
mieluummin bussia.
•
YVAtaanko myös tuleva ”maansiirtoralli”?

Koivusaari
•
Koivusaaren suunnittelun aloittamisesta on kuulunut ristiriitaista tietoa. Aloitetaanko vai ei?
•
Koivusaaren kohdalla ei merta saa rakentaa vain, jotta espoolaiset saisivat metronsa. Se olisi ympäristörikos, josta
joku voi tehdä rikosilmoituksen
•
Koivusaariasiaa on tarkasteltava bisneksen kannalta.
Koska/jos hankkeeseen saadaan valtion rahoitusta, olisi
kaupungin kannalta taloudellisesti kannattavaa. Yksityistä
omistusta saarella ei paljon ole, joten saataisiin rahaa
tonttien myynnistä. Tunnelin rakentamisesta syntyvästä
kivestä saadaan täyttöainesta
•
Voiko metron tasauksella vaikuttaa siihen, tuleeko
Koivusaareen asukkaita vai ei? Miksei mennä syvällä koko
matkalta? Onko Mt vrs Mp-vaihtoehdolla eroa maankäytön
toteutumiseen Koivusaaressa?
•
Arvioidaanko kaikki sekä Koivusaaren kanssa että ilman?
YVAtaanko siis myös mahdollisesti tuleva maankäyttö?

Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely, arviointiselostus
VAIKUTUKSET IHMISTEN ELINOLOIHIN, ELINYMPÄRISTÖÖN JA TERVEYTEEN

99

Seuraavassa taulukossa esitetään tiivistetysti hankevaihtoehtoihin liitetyt yleiset näkemykset.

eivät kokeneet turvallisuusuhkaa. Yhteistä kaikille pääkaupunkiseutulaisille oli tyytymättömyys lipunhintojen korotuksiin.

Taulukko 9.1. Suhtautuminen hankkeeseen ja vaihtoehtoihin

Helsinkiläiset käyttävät joukkoliikennettä useammin kuin muut
pääkaupunkiseutulaiset. Espoossa ja Kauniaisissa asuvat liikkuvat keskimääräisestä enemmän ja käyttävät enemmän henkilöautoa. Miehet ja naiset tekevät keskimäärin yhtä paljon matkoja,
mutta kulkutavoissa on selvä ero. Sekä Helsingin joukkoliikenteessä että YTV:n bussiliikenteessä matkustavissa enemmistö,
kaksi kolmasosaa, on naisia. Helsingissä joukkoliikennettä käyttävät erityisesti nuoret ja vanhempi väki, YTV:n bussiliikenteessä
eniten on alle 30-vuotiaita. Bussiliikenteen käyttäjien ammattiryhmästä suurin on opiskelijat ja koululaiset (25%), seuraavina tulevat työntekijät (22%) ja ylemmät toimihenkilöt (21%).
Seutuliikenteessä pääasiallinen matkan tarkoitus oli työmatka.
(HKL 2002, YTV 2001, YTV 2005a).

Bussijärjestelmä

Raideliikennevaihtoehdot

Näkemyksiä puolesta
• Suorat yhteydet myös Etelä-Espoon
reuna-alueilta
• Nykyisellään edullisin ja toimiva vaihtoehto
• Resursseja voitaisiin ohjata poikittaisliikenteen kehittämiseen
Näkemyksiä vastaan
• Aiheuttaa yhdessä yksityisautoilun kanssa ruuhkia ja ympäristöongelmia

Näkemyksiä puolesta
• Täydentää seudullista raideliikennejärjestelmää
• Tukee kestävää kehitystä
Näkemyksiä vastaan
• Suurin ongelma on rahoitus
• Monet espoolaiset joutuvat vaihdollisen joukkoliikenneyhteyden varaan
• Linjaukset eivät ole toimivia, esim. Olari jää syöttöliikenteen varaan
• Liityntäliikenteen järjestäminen vaikeaa
Pikaraitiotie

Metro

Näkemyksiä puolesta
• Myönteisempi imago
• Nykyaikaisuus
• Metroa edullisemmat rakentamiskustannukset
Näkemyksiä vastaan
• Hitaampi ja häiriöalttiimpi kuin metro

Näkemyksiä puolesta
• Perustuu jo olemassa olevaan järjestelmään
• On seudullinen hanke
• Turvallinen, nopea ja luotettava
• Tukee esim. Matinkylän ja Tapiolan kehittämistä
Näkemyksiä vastaan
• Kallein, kilpailee muiden joukkoliikennehankkeiden, esim. kaupunkiradan
rahoituksesta
• Vaatii lisää käyttäjiä, mikä johtaa voimakkaaseen maankäytön tiivistämiseen Espoossa
• Hinta kallis suhteessa espoolaisten
hyötyihin
• Metro on turvattomampi

9.8 Ryhmähaastattelujen tulokset
Tässä luvussa esitetään sekä temaattisten (liikkumisen laatu ja
houkuttelevuus, arjen sujuminen, turvallisuus) sekä paikallisten
ryhmähaastattelujen tulokset. Joissakin osioissa esitetään aiempien selvitysten tuloksia.
Liikkumisen laatu ja houkuttelevuus
HKL selvittää säännöllisesti joukkoliikenteen palvelutasoa.
Vuoden 2002 raportin (HKL 2002) mukaan helsinkiläiset pitivät
metroa toimivimpana joukkoliikennejärjestelmänä ennen bussiliikennettä, raitioliikennettä ja lähijunaliikennettä. Metron etuina
nähtiin ennen kaikkea matkan sujuvuus, aikataulussa pysyminen, opasteiden toimivuus ja kuljettajien miellyttävä ajotapa.
Bussin eduiksi laskettiin järjestys ja turvallisuus. Erot eri joukkoliikennevälineiden välillä ovat hyvin pieniä kaikkien laatuomi-

naisuuksien suhteen. Vuoden 2004 Best-tutkimuksessa mitattiin
(HKL 2004) kaikkien pääkaupunkiseudun kuntien asukkaiden
tyytyväisyyttä joukkoliikenteeseen. Tutkimuksen mukaan helsinkiläiset olivat alueensa joukkoliikenteeseen tyytyväisempiä
kuin espoolaiset ja vantaalaiset. Helsingin vahvuuksia olivat
mm. vaihtaminen linjalta toiselle, joukkoliikenteen toimivuus
vapaa-ajan matkoilla, edulliset lippujen hinnat, lähtöjen määrä
ja matkustusmukavuus. Helsingin joukkoliikenteen heikkouksina
naapurikuntiin nähden olivat matkan aikana ja pysäkeillä koettu
turvattomuus, istumapaikan saanti ja vaunujen pysyminen aikataulussa. Kaksi jälkimmäistä koskee muita liikennevälineitä kuin
metroa, sillä itähelsinkiläiset antoivat muita pääkaupunkiseutulaisia korkeammat arvosanat joukkoliikenteelle sen luotettavuuden suhteen. Asemia he pitivät sen sijaan muita hieman turvattomamman tuntuisina, mutta matkan aikana itähelsinkiläiset

Liikkumismahdollisuudet
Ihmisten liikkumismahdollisuuksiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa pyritään tuomaan esille myös ns. hiljaisten väestöryhmien, kuten ikääntyvien sekä lasten ja vammaisten näkökulmat.
Heidän näkökulmastaan tärkeätä on ottaa huomioon liikkumisen
helppous, eri liikennejärjestelmävaihtoehtoihin liittyvien mahdollisten vaihtojen ja liityntäpysäköinnin sujuvuus, liikkumisen
elämyksellisyys ja liikkumisen esteettömyys.
Bussivaihtoehdot eivät merkittävästi muuta ihmisten liikkumismahdollisuuksia. Länsiväylän nykyiseen bussijärjestelmään
oltiin Espoossa pääosin tyytyväisiä. Sen hyvänä puolena pidettiin etenkin järjestelmän joustavuutta ja liikennevälineen tavoitettavuutta:
”Mukavuustekijä on myös se, miten liikennevälineen tavoittaa.
Suorien bussien etuna on se, että on mahdollisimman vähän
vaihtoja, bussi lähtee läheltä kotia ja päättyy lähelle kohdetta”.
Bussien heikkouksina voidaan pitää puutteellisia tiloja lastenvaunuille, pyörätuoleille ja rollaattoreille. Busseja toivottiin kehitettävän jatkossa siten, että niissä olisi tilaa enemmän lastenvaunuille ja pyörätuoleille. Myös pysäkkikohtainen ja reaaliaikainen informaatio koettiin riittämättömäksi:
”Busseihin mahtuu vain kahdet lastenvaunut. Päätepysäkeiltä
pääsee kyllä kyytiin, mutta ei välipysäkeiltä.”
”Ikinä ei voi tietää kuinka kauan saattaa joutua odottamaan sellaista bussia, johon voisi mahtua kyytiin lastenvaunuilla”.
Toisaalta työmatkalaiset kritisoivat matalalattiabusseja, koska
niissä on vähän istuimia, minkä vuoksi osa matkustajista joutuu
ajoittain seisomaan matkansa ajan bussin käytävällä. Yleensä
bussit eivät ole kovin täynnä, sillä YTV:n tutkimukseen vastanneista 90% kertoi bussissa olevan ainakin jonkin verran istu-
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mapaikkoja vapaana. Vain 2% arvioi bussien olevan yleensä
niin täynnä, että monet matkustajat joutuvat seisomaan. (YTV
2005a).

Metron hyvinä puolina haastatellut pitävät liikkumisen mukavuutta, matkanteon tasaisuutta, ennakoitavia kiihdytyksiä ja
jarrutuksia, varmuutta, säännöllisiä vuorovälejä sekä aikataulujen luotettavuutta myös ruuhka-aikoina ja hankalissa sääolosuhteissa. Metrovaihtoehdoissa matkustaminen sujuvoituisi
suunniteltujen asemien lähialueilla. Laskennalliset muutokset
matka-ajoissa on esitetty luvussa 6.
Satunnaiskäyttäjien näkökulmasta metroa pidettiin selkeimpänä
selvän ”lähdön” ja ”maalin” ansiosta. Vanhusten ja pyörätuolilla
liikkuvien kannalta metron liikkeet ovat hyvin ennustavissa ja
sillä liikkumista pidettiin turvallisen tuntuisena.
”Tämä on valtakunnallinen hanke. Metro on toimiva ratkaisu
sen takia, että Kirkkonummelta tai Karjaalta tullaan autolla
Matinkylään ja sieltä miehetkin vaihtavat metroon. Miehet
eivät vaihda bussiin.”
Eri sukupuolten näkemyksiä joukkoliikennevälineiden houkuttelevuudesta on tutkittu varsin vähän. Helsinkiläisten suhtautumista bussi- ja raideliikenteeseen selvitettiin Rajantin (2002)
tutkimuksessa. Sen mukaan päivittäin bussia käyttävät naiset
pitävät sillä liikkumista miellyttävänä, sillä bussissa on ”omaa
aikaa” ja mahdollisuus heittäytyä ”sisäiseen maailmaan”. Miehet
sen sijaan kokevat, että bussi on epäonnistunut auto, josta
puuttuu henkilöauton myönteiset ominaisuudet, mutta jossa on
silti autojärjestelmän kielteiset ominaisuudet kuten matkateko muun liikenteen ehdoilla. Raideliikenne on puolestaan houkutteleva jopa kaikkein henkilöautoriippuvaisimmille miehille.
Raideliikenne on kokonaan toinen teknologia ja toinen liikennejärjestelmä, joka tarjoaa ratkaisun ja vaihtoehdon autojärjestelmän rasitteille.

Metron huonoina puolina koettiin asemaseutujen ulkopuolisten
alueiden joutuminen liityntäliikenteeseen. Liityntäliikenteen varaan jäävien alueiden osalta matka-aika kasvaisi ylimääräisen
vaihdon vuoksi. Laskennalliset muutokset matka-ajoissa on esitetty luvussa 6.
Vaihdot ja erityisesti siirtyminen maan alle metroasemalle arvioitiin hankaliksi ja aikaa vieviksi. Toisaalta maan alla olevia asemia pidettiin matkustusmukavuuden kannalta edullisempina:
”Talvipakkasilla maanalaiset asemat ovat mukavampia paikkoja odottaa kuin katupysäkit.”
Pikaraitiotietä on pidetty raideliikenneratkaisuista ihmisläheisempänä ja viihtyisämpänä. Pysäkkiratkaisujen koetaan olevan
kevyempiä kuin metrovaihtoehdossa ja vaihtojen oletetaan olevan sujuvampia lyhyempien kävelymatkojen ansiosta. Toisaalta
nähtiin, että katutasoratkaisut hidastaisivat pikaraitiotietä.
Pikaraitiotien heikkous on vaihtojen määrä, sillä vain kombissa
ilman ylimääräistä vaihtoa pääsisi Hakaniemeen saakka.
”Espoonlahdesta tullessa joutuu kulkemaan ensin bussilla,
sitten pikaraitiovaunulla ja sen jälkeen metrolla. Miksi pikaraitiotie vaihtoehto ei voisi jatkua Kamppiin asti?”
Pikaraitiotievaihtoehdoissa suunniteltujen pysäkkien lähialueiden asukkaat pääsisivät säännöllisen raideliikenteen piiriin.
Kombia lukuun ottamatta Lauttasaaressa olisi kuitenkin metrovaihtoehtoon verrattuna yksi ylimääräinen vaihto pikaraitiovaunusta metroon. Liityntäliikenteen varaan jäävien alueiden osalta
matka-aika Etelä-Espoosta Helsinkiin pääosin kasvaisi.

Kuva 9.7. Arkiaamun työmatkaliikennettä Länsiväylän bussissa.
Osalle matkustajista ei ole aina istumapaikkaa, mikä heikentää
matkustusturvallisuutta esim. äkkijarrutustilanteissa.

Liikuntaesteisten kannalta bussien palvelutasossa ja liikkumisen
turvallisuudessa on kehittämisen varaa:
”Busseissa on se ongelma, että vaikka niissä on luiska, jonka
pitäisi helpottaa pyörätuolilla liikkumista, niitä ei ylläpidetä,
vaan ne on usein täynnä hiekkaa ja niistä ei ole sellaisena
apua. Sen vuoksi kuljetan matkoilla sorkkarautaa mukana,
jotta saan luiskan itse irti.”
”Bussi on paljon pelottavampi, koska ei tiedä milloin liinat
vedetään kiinni. Ei tiedä pitääkö muut matkustajat kiinni, vai
lentääkö ne syliin. Raideliikenne on tässä mielessä turvallisempi.”
”Nykytekniikka antaa mahdollisuuksia nykyisen bussiliikenteen kehittämiseen. Kuljettajien asenteet olisi saatava kuntoon, jotta äkkijarrutukset ja kiihdytykset poistuisivat.”

Kuva 9.8. Aamuruuhkaa Helsingin metrossa.

Kuva 9.9. Tvärbanan raitiovaunu lähdössä liityntäasemalta
Tukholmassa.
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Liikkumisen esteettömyys

Vaikutukset jalankulkuun ja kevyeen liikenteeseen

Liikkumisen elämyksellisyys

Ikääntyvien, lastenvaunujen kanssa liikkuvien ja liikuntaesteisten kannalta liikkumisen fyysinen esteettömyys eli liikkumisympäristön laatu on keskeinen kriteeri. Liikennejärjestelmävaihto
ehdoista metro tarjoaa vaihdottomilla yhteyksillä esteettömän
liikkumisympäristön ja sujuvimmat yhteydet Helsingin metrojärjestelmän eri osiin. Toisaalta liitynnän varaan jäävien osalta
kulkeminen saattaa vaikeutua. Esteettömyyttä voidaan edistää
huolellisella ja eri väestöryhmien tarpeet huomioivalla jatkosuunnittelulla. Riippumatta raideliikenneratkaisusta matalalattiajärjestelmän esteettömyys olisi taattava.

Bussivaihtoehtojen kehittämistoimilla ei ole merkittävää vaikutusta kevyen liikenteen edellytyksiin. Paikallisia myönteisiä vaikutuksia voi olla Porkkalankadun ympäristössä bussitunnelin toteutuessa. Raideliikennevaihtoehdot vaikuttavat jossain määrin
myönteisesti Helsingin keskustan kävelyn ja kevyen liikenteen
olosuhteisiin Etelä-Espoon bussien liikenteen poistuessa alueen
katuverkosta.

Keskusteltaessa liikkumisen miellyttävyydestä ja elämyksellisyydestä maisema ja katsekontakti ympäristöön koettiin tärkeiksi.
Länsiväylältä avautuvaa merimaisemaa pidettiin nykyisillä bussimatkoilla virkistävänä elementtinä. Toisaalta ymmärrettiin estetiikka, ympäristöarvot ja merimaisemien suojelu. Metrovaihtoehdossa
espoolainen haastateltava koki, että liityntäpysäköintiratkaisut
ovat nykyisen metron yhteydessä usein rumia.

Raideliikennevaihtoehdoissa Tapiolassa ja Matinkylässä vilkastuva bussi- ja mahdollisesti myös henkilöautoliikenne voivat aiheuttaa lievää haittaa liikkumiselle. Metron tunnelivaihdossa rata
kulkee maan alla, eikä siten vaikeuta liikkumista. Pintavaihtoehto
saattaa aiheuttaa paikallisia estevaikutuksia. Metron etuna voidaan pitää sitä, että polkupyörän kuljetus on mahdollista ilmaiseksi. Metrovaihtoehto tukisi tavoitetta kaksinkertaistaa pyöräilyä pääkaupunkiseudulla.

Näkemyksiä liikkumisen elämyksellisyydestä:

Myös informatiivinen esteettömyys eli opastuksen laatu on merkittävä liikkumisen laadun osatekijä. Metrojärjestelmä on yleensä myös helpommin hahmotettava kuin bussilinjastot. Matkan
tekoa koskeva ajantasainen informaatio nykyisessä bussijärjestelmässä sai osakseen kritiikkiä:
”Kampissa uudessa terminaalissa bussien lähtöaikataulu
opastus ei ole reaaliaikainen – aikataulu ei kerro, jos bussi
lähtee myöhässä, käsittämätöntä. Infotaulut noudattavat aikatauluja, eivät todellisuutta.”
”Pysäkeillä pitäisi olla informaatiota tulevista busseista, onko
niissä tilaa pyörätuoleille tai lastenvaunuille. Pysäkkitieto olisi erittäin tärkeää, vaikka tieto olisikin se, että on täyttä.”

Arkinen hyötyliikunta, esimerkiksi kävelyn tai pyöräilyn yhdistäminen joukkoliikennematkaan, edistää terveyttä. Hyötyliikunnan
tukeminen edellyttää, että kevyen liikenteen ympäristöstä kehitetään viihtyisäksi ja että reitit sijoittelulla minimoidaan altistuminen ajoneuvoliikenteen melu- ja päästöhaitoille. (Espoon
kaupunki 2002)

”Informaatio on tärkeää varsinkin näkövammaisten kannalta. Muukin kuin visuaalinen informaatio olisi tarpeen.
Raideliikenteessä on kai helpompi järjestää ajantasainen informaatio. Bussiliikenteeseen pitäisi saada samaa kehitystä.
Informaatio pitäisi saada edes nappia painamalla. Jos informaatio on luotettavaa, lisää se liikennevälineen houkuttelevuutta.”

”Pikaraitioteiden yhteydessä ei tarvittaisi niin massiivisia
parkkeja ja ympäröivää maata jäisi miellyttävämpään käyttöön.”
”Vuosaareen mennessä on erittäin mukavaa, kun näkee
maiseman. Mutta ympäristöarvot ovat erittäin tärkeät.
Raideliikenne ei saisi pilata merkittäviä merimaisemia.”
”Bussilla matkustaessa on positiivinen seikka se, että ikkunoista voi ihailla ihania maisemia. Työasiat unohtavat ja maisema rentouttaa. Ihmiset nauttivat siitä.”
”Metrossa maisemat pinnassa kiva olisi Länsiväylällä. Saattaisi
vähentää angsteja tunnelimetrosta ja parantaa metrolla kulkemisen tunnetta.”
”Suuri merkitys on sillä, että näkisi ikkunoista ulos ympäristön. Jos raideliikenne vedetään, niin kyllä se tulee olemaan
osa ympäristöä.”
”Auringonnousut ja –laskut ja vuodenaikojen vaihtelut tuovat pintavaihtoehtoihin lisäarvoa ja vaihtelua työmatkoihin.”
”Ratkaisun pitäisi olla maisemallisesti sopusuhtainen. Myös
tunnelista voi saada nätin. Ei olisi hyvä tuhota Espoon kaunista maisemaa pintavaihto-ehdoilla.”
”Miehet taipuisivat helpommin käyttämään raideyhteyttä
vaihtoehtona yksityisautoilulle, kun naiset. Bussiyhteys ei
ole imagoltaan kiinnostava vaihtoehto.”

Kuva 9.10. Kampin terminaali merkitsi huomattavaa parannusta
länsisuunnan bussijärjestelmälle, mutta kehitettävää olisi mm.
reaaliaikaisen aikatauluopastuksen suhteen.

Kuva 9.11. Polkupyörän kuljettaminen metrossa on ilmaista.
Kuvassa metro sillalla Puotilan ja Rastilan välillä. Maisemanäkymät
lisäävät matkustamisen laatua.

Kaiken kaikkiaan raideliikenneratkaisujen pinta- ja tunnelivaihtoehdoissa on selvä dilemma maisemakysymysten osalta.
Keskustelu kohdistui tältä osin Karhusaaren ja Lauttasaaren välille. Joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmasta matkustaminen
on miellyttävämpää ja turvallisemman tuntuista, kun katsekontakti ympäristöön säilyy. Merelliset maisemat raideliikennevälineestä voisivat nostaa myös joukkoliikenteen houkuttelevuutta,
onhan merellisyys oleellinen laatutekijä eteläespoolaisessa asumisessakin. Pintametrovaihtoehdossa matkustajat saisivat ihailla merimaisemia muiden länsiväylällä liikkuvien tavoin. Toisaalta
pinnassa kulkeva pikaraitiotie tai metro linja koetaan usein maisemallisesti haitallisena ja luonnon virkistyskäyttöarvoja alentavana tekijänä.
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Koettu ja tuotettu turvallisuus
Liikennejärjestelmävaihtoehtojen turvallisuuteen liittyvät seikat
nousivat usein esille varsinkin YVA-hankkeen yleisötilaisuuksissa, YVA-ohjelmasta annetuissa lausunnoissa sekä alueellisissa
ryhmähaastatteluissa. Kansalaisia puhuttivat mm. asemien, terminaalien ja liityntäalueiden turvallisuus, turvallisuuden tunne
tunneleissa, turvallisuus poikkeustilanteissa sekä automaatiometron turvallisuus. Koettu turvallisuuden tunne perustuu henkilökohtaisiin kokemuksiin sekä liikkumisvälineiden julkiseen
kuvaan. Erityisesti metron turvallisuutta koskevaa keskustelua
YVA-prosessin aikana ruokki yksittäisten tapausten saama laaja
julkisuus.
Viimeaikaisten selvitysten mukaan enemmistö pääkaupunkilaisista kokee olonsa turvalliseksi kaikissa joukkoliikennevälineissä,
mutta turvattomuuden tunne on lisääntynyt viimeisten vuosien
aikana (Heiskanen & Roivainen 2005). Metro koetaan turvattomimmaksi joukkoliikennevälineeksi etenkin naisten keskuudessa ja myöhään illalla liikkuessa, mutta erot eri liikennevälineiden
kesken ovat pieniä ja kaikki pääkaupunkiseudun joukkoliikennevälineet ovat kokonaisuudessaan saaneet tyydyttävän kouluarvosanan turvallisuuden osalta (kuva 9.12). Metron turvattomuuden tunnetta luovat kuitenkin mm. kuljettajan istuminen
erillisessä ohjaamossa, metroasemien yksisuuntaiset kulkusolat,
portit ja tunnelit. Tuttuus luo kuitenkin turvallisuutta, niinpä itähelsinkiläiset eivät pelkää metrolla liikkumista. (Uutislehti 100
14.6.2005) On myös syytä pitää mielessä, että metro on toistuvasti saanut joukkoliikenteen käyttäjätyytyväisyystutkimuksissa
korkeimman kouluarvosanan.
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Asemien, terminaalien ja liityntäalueiden turvallisuus
Keskusteluissa nousi esille yleinen näkemys metroasemien rauhattomuudesta ja koetusta turvattomuuden tunteesta myöhään
liikkuessa. Usein koetaan, että metro tuo mukanaan ”tietynlaista
väkeä” ja huumeongelman metroasemien ympäristöön. Ihmisten
pelot sosiaalisista ongelmista, huumeista, rikollisuudesta yms.
ovat lisääntyneet Etelä-Espoossa metrokeskustelun myötä. ItäHelsingin ongelmat eivät sosiaalialan asiantuntijan mukaan kuitenkaan tule metron mukana Espooseen. ”Ne kyllä säilyvät siellä
omalla reviirillään.” Itähelsinkiläisen poliisin mukaan ongelmana
on pikemminkin segregaatio eli sosiaalisesti heikommilla olevien
ryhmien keskittyminen samoille asuinalueille. On huomioitava,
että myös Espoossa on vähemmän arvostettuja alueita ilman
metroakin ja vastaavasti Helsingissä on metron varrella tai sen
liityntäliikenteen piirissä korkean sosiaalisen statuksen alueita
kuten Kulosaari, Tammisalo tai Marjaniemi. Metro ei siis itsessään aiheuta sosiaalisia ongelmia.

”En kannata vartiointikulttuuria sen takia, että sitten meidän
asemistamme tulee jenkkimeininkisiä jossa vartijat seisovat
aseet vyöllä. Turvallisuus pitäisi muodostaa aseman arkkitehtuurilla. Ei pitäisi tehdä sellaisia ratkaisuja, joka vaatisi
lisää vartijoita.”
Myös viranhaltijat olivat sitä mieltä, että avorahastus luo liikkumiseen sujuvuutta ja nopeuttaa matkantekoa, mutta on rasite koetun turvallisuuden kannalta. Vilkkaimpien asemien ohella
turvattomiksi koetaan myös miehittämättömät asemat, joissa ei
ole enää lipunmyyntitiskejä tms.
”Kun tulee tilanne jossa asemat kylmenee, josta poistuu
kaikki toiminta, tulee asemasta turvaton ja kolkko paikka.”
Metroasematurvallisuuden kannalta on tärkeää, että asemat ovat
kaksipäisiä, jolloin ulostulo olisi turvattu. Tämä auttaa matkustajia mm. häirikköporukoiden uhatessa. Keskilaiturijärjestelmä
on sivulaituriasemia turvallisempi, koska siinä voi vaaran uhatessa siirtyä vastakkaisen suunnan metroon. ”Näe ja tule nähdyksi”-periaattetta on toteutettu uusimmilla metroasemilla.
Arkkitehtoniset ratkaisut, kuten esimerkiksi seinien rakentaminen läpinäkyvästä materiaalista, parantavat valoisuutta ja valvonnan toimintaedellytyksiä.

Kokonaisuutena ihmiset ovat todella tyytyväisiä joukkoliikenteeseen Itä-Helsingissä. Olisi syytä pitää mielessä, että paikoissa missä liikkuu paljon ihmisiä, on enemmän rikostilaisuuksia.
Esimerkiksi Itäkeskus kerää paljon ihmisiä pohjoismaiden suurimpana kauppakeskuksena, mutta tilanne on vastaava muissa ns. kuumissa pisteissä, jotka ovat toiminnallisesti keskeisiä paikkoja, pääkulkuväylien varsilla tai niiden päätepisteissä
(Kyttä 2004).
Naiset kokivat turvattomuuden voimakkaammin kuin miehet.
Avorahastuksen sijaan toivottiin kontrolloidumpaa lipuntarkastusjärjestelmää, joka pitäisi asiattomat pois laiturialueilta ja metrovaunuista. Myös vartiointikäytäntöihin toivottiin uudistuksia.
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Kuva 9.12. Matkustajien antama kouluarvosana pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen turvallisuudelle (Lähde: Liikenne- ja
viestintäministeriö 2005).

”Illalla minua saattaa pelottaa tulla viimeisillä metrolinjoilla.
Joskus Kampista Ruoholahteen kyydissä oli todella kummallista porukkaa.
”Olen asunut aina metron varrella ja metro on täsmällinen ja
toimiva. Olen täydellisen tyytyväinen metron käyttöön. Miksi
metroja ei vartioida paremmin? Tarvittaisiin isommille asemille pari vartijaa pysyvästi seisomaan, se parantaisi metron
imagoa.”
”Porttijärjestelmä metroasemalle olisi todella hyvä, jotta
spurgut ei voisi notkua asemalla”
Kuva 9.13. Vuosaaren valoisa pintametroasema.
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”Alkoholistit koetaan ongelmaksi, mutta todellista uhkaa ihmisten fyysiselle turvallisuudelle ilmenee metrossa harvoin.
Omaisuuteen kohdistuvia rikoksia tapahtuu metrossa tilastollisesti jopa vähemmän kuin kadulla”.

Kuva 9.15. Tvärbanan päätepysäkki katuverkossa Tukholmassa.

Turvallisuus liikennevälineessä
Turvallisuuden kokeminen liikennevälineissä on haastateltujen
mukaan kiinni ajankohdasta. Työmatka- ja päiväliikennettä pidettiin pääosin ongelmattomana, mutta myöhään iltaisin ja viikonloppuisin turvattomuuden tunne lisääntyy. Bussia pidettiin
yleisesti turvallisena liikkumisvälineenä kuljettajan tuoman inhimillisen kontrollin ansiosta. Kampin terminaalin järjestelyjä pidettiin hyvinä, sillä bussiin pääsee vasta kun kuljettaja päästää.
Vastaavaa käytäntöä ehdotettiin myös metroon:

Kuva 9.14. Metroasemien hissit helpottavat liikkumista mutta
niiden siisteydessä ja käyttömukavuudessa on paljon parantamisen varaa. Uusilla asemilla myös hissejä on toteutettu läpinäkyvinä ratkaisuina.

Raideliikennevaihtoehdoissa korostettiin asemien liityntäalueiden osalta jalankulkijoiden liikenneturvallisuuden kehittämisen
tärkeyttä. Keskustelua liityntäterminaaliratkaisuista peräänkuulutettiin. Lisäksi pysäkkialueet ja kääntöpaikat olisi suunniteltava niin, että ne tuovat matkustajille turvallisuuden tunteen.
Pikaraitiotievaihtoehdossa pysäkin sijoittuminen katuverkkoon
muun liikenteen joukkoon edellyttää kaiteita raiteiden ja pysäkin ympärille. Tien keskilinjalla sijaitsevia pysäkkejä pidettiin
vaarallisina ja etukäteen olisi tehtävä jalankulku- ja näkemätestejä. Mikäli pikaraitiotiepysäkkien yhteydessä toteutetaan yli- tai
alikulkuja, jalankulkijoille turvallisten portaikkojen kunnossapito
on haasteellista Suomen ilmasto-olosuhteiden vuoksi.

”Kampissa on järjestetty niin, että bussiin pääsee vasta kun
kuski päästää. Metrossa voitaisiin pyrkiä samaan tyyliin. Ovet
olisivat kiinni silloin kun tunnelissa ei liiku mikään. Ilman lippua ei pääse tunneliin.”
Viranhaltijoiden mukaan suomalainen juomiskulttuuri on haitallinen metron imagolle ja matkustajien kokemalle turvallisuudelle. Näin ollen samalla teknisellä turvallisuudella varustettu metro koetaan huomattavasti turvallisemmaksi esimerkiksi
Kööpenhaminassa. Suomen rikoslaista on lisäksi poistettu pykälä, jonka mukaan juopuneena oleminen on rikos. Juovuksissa
oleva henkilö voidaan poistaa kulkuvälineestä vain jos hänestä
on vaaraa itselleen tai muille.
Järjestyshäiriötilanteessa metron matkustajilla on mahdollisuus
soittaa suoraan metron hätäkeskukseen. Arvioiden mukaan n.
8000 käyttäjää on tallentanut hätäkeskuksen numeron matkapuhelimeensa ja päivittäin hätänumeroon soittavat monet ihmiset. Hätä on kuitenkin yleensä esteettinen ongelma, ei todellinen
turvallisuusuhka. Suurin osa turvallisuusnumeroon soitetuista
puheluista koskee päihtyneiden häiriökäyttäytymistä.

Kuva 9.16. Kuljettajan tuoman inhimillisen kontrollin puuttuminen luo turvattomuuden tunnetta metrossa. Vaaran uhatessa tai
järjestyshäiriötilanteessa matkustajilla on mahdollisuus soittaa
omalla puhelimellaan metron hätäkeskukseen tai käyttää junan
hätäpuhelinta.

Suunniteltu ja arvioinnissa toteutetuksi oletettu automatisoitu
metro koettiin haastateltujen kansalaisten ja poliisiviranomaisen
silmissä turvattomammaksi, sillä nykyisessä systeemissä kuljettaja näkee asemalle tullessaan koko asema-alueen ja voi raportoida mahdollisista turvallisuushäiriöistä. Inhimillistä kuljettajaa
pidettiin myös automaatiojärjestelmää turvallisempana.
Liikennöitsijän näkökulmasta metroliikenteen turvallisuus lisääntyisi automatisoimalla, kun inhimillisen virheen mahdollisuus poistuu. Automatiikka myös reagoi poikkeustilanteissa ihmistä nopeammin. Automaattisesti kuljetettuun metroon siirtyminen tarkoittaisi myös valvontakameroiden tuloa metrovaunuihin, mitä pidetään metrojuniin kaivattuna turvallisuustekijänä.
Automatisoitu metrojärjestelmä johtaisi todennäköisesti myös
avoasemista luopumiseen. Tämä parantaisi turvallisuutta, kun junien ja tunnelien ovet liikkuisivat automatisoidusti eivätkä ihmiset pääsisi vahingossa tai tarkoituksella liikkumaan rata-alueelle.
Automaattimetro mahdollistaa myös tiheämmät vuorovälit ja
liikennöinnin lyhyemmillä junilla. Esimerkiksi Kööpenhaminassa
asemat ovat pienempiä ja rakennuskustannuksiltaan halvempia
kuin mihin Helsingissä on totuttu. Pelastustoimen näkökulmasta
pienempien asemien etuna ovat alhaisemmat matkustajamäärät ja lyhyemmät poistumismatkat. Toisaalta vuoroväli ei saisi
mennä liian tiheäksi, sillä junan lähdettyä seuraavan aseman on
oltava tyhjä, jotta juna pääsee ”turvaan”. Huomattavan haas-
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teen automaatiometrolle asettaa viestintäyhteyksien toiminta
poikkeustilanteissa kuten tulipaloissa:

”Maan alla on epämiellyttävää, kolisee, haisee, tärisee.
Tunnelimaailma on epäinhimillistä ympäristöä.”

Kuka on junan ”kippari” onnettomuustilanteessa, kuka opastaa matkustajia? Se ei voi olla kovaäänisin matkustaja.
Uhkana on, että esim. tulipalossa viestintäyhteydet junaan
katkeavat ensin. Kuulutusjärjestelmien varmistuksen on toimittava!

”Jos tulee sähkökatko, niin mihin voi metrosta paeta, kun
ollaan tunnelissa tai muuten suojavyöhykkeiden sisällä?”

Tukholmassa Tvärbanan raitiovaunuissa on ohjaajan lisäksi konduktööri, joka lipunmyynnin ja –tarkastuksen ohella huolehtii
vaunun siisteydestä. Henkilökunnan läsnäolo koetaan turvallisuuden kannalta myönteisenä tekijänä Tvärbanan matkustajien
keskuudessa.

Liikennöitsijän ja pelastusviranomaisten näkemykset olivat pääosin tunneliratkaisuja puoltavia. Esimerkiksi evakuoimistilanteissa tunnelia pidetään parempana, mikäli toteutetaan kaksi
erillistä tunnelia. Tällöin matkustajille voidaan turvata riittävät
poistumisreitit evakuointilaiturin avulla, missä liikkuminen myös
lastenvaunuilla ja pyörätuoleilla on huomattavasti pintavaihtoehtoa helpompaa. Tunneliosuudet eivät ole alttiita huonolle
säälle ja niihin voidaan sijoittaa pelastukseen tarvittavaa välineistöä. Tunneleissa on lisäksi kulkuvalot helpottamassa liikkumista poikkeustilanteessa. Pintaosuuksien huonona ominaisuutena voidaan pitää korkeaa pudotusta vaunun ja ”maan” välillä. Silloilta evakuointi on vaikeaa varauloskäyntien vähyyden
vuoksi, jolloin poistumis- ja pelastusmatkat kasvavat pitkiksi.
Selvät poistumisreitit on vaativa toteuttaa selkeiden jalkakäytävien puuttuessa. Nykyisissä silloissa on sepeliä, virtakiskoa ja
korkeuseroja vaikeuttamassa pelastustoimia. Avorataosuuksien
turvallisuusriskinä pidettiin mm. radoille heitettyjä esineitä tai
sinne eksyneitä ihmisiä.

”Pelottavampaa turvallisuuden kannalta on, jos väline pysähtyy tunnelissa kuin pinnalla.”

Tunneli- ja pinta- tai siltaosuuksien välisiä eroja on pohdittu Laajasalon metron alustavien selvitysten yhteydessä.
Suunnitelmissa on ollut esillä kolmas huolto- ja pelastustunneli,
johon pääsisi ajoneuvolla. Kolmas tunneli mahdollistaisi nopeammat huoltotyöt ja sitä voitaisiin hyödyntää myös muun infrastruktuurin rakentamiseen, jolloin tunneli voisi maksaa itsensä
nopeasti takaisin.

Kuva 9.17. Tvärbanan raitiovaunussa henkilökunnan läsnäolo
luo turvallisuuden tunnetta. Konduktööri kuvassa taka-alalla.

Turvallisuus tunneleissa ja avo-osuuksilla
Maanalaisissa tiloissa ja tunneleissa liikkuminen herätti haastatelluissa tunteita ja keskustelua. Poikkeustilanteet voivat aiheuttaa jo pelkkänä ajatuksena turvattomuuden tunnetta, joka
saattaa saada ihmiset välttämään tunnelissa kulkevia vaihtoehtoja. Tunneleista esitettiin mm. seuraavanlaisia kommentteja:
”Vammaiset henkilöt eivät välttämättä kykene selviytymään
maan alla pimeistä tunneleista pois samalla tavalla kun muut
joukkoliikenteen käyttäjät.”
”Tunnelin sisälle meneminen on epäinhimillistä ja se ei ole
luontevaa. Pinnassa kulkeminen on miellyttävintä.”

Pikaraitiotien tunneliosuudet ovat turvallisuusominaisuuksiltaan
samantyyppiset kuin metrossa. Pinnassa sillä on metroa huonompi liikenneturvallisuus, jos pikaraitiotie kulkee muun liikenteen seassa.
Liikkuminen merenalaisissa tunneleissa voi luoda turvattomuuden tunnetta mutta turvallisuusteknisesti niillä ja muilla tunneleilla ei ole merkittäviä eroja. Pitkässä merenalituksessa kohteeseen pääseminen on hankalaa mutta puute voidaan korjata
erillisellä pelastustunnelilla. Suomessa merenalaisten tunnelien
rakentamisen etuna voidaan pitää turvallista kallioperää.
Liikenneturvallisuus
Liikenneturvallisuuden kannalta raideliikennevaihtoehdot ovat
tunnetusti bussiliikennettä turvallisempia. Metrovaihtoehto on
muusta liikenteestä eristettynä järjestelmänä kaikkien turvallisin. Nykykokemusten valossa pikaraitiotiet ja raitiotiet ovat herkempiä häiriöille ja liikenneonnettomuuksille. Haastatteluissa

nostettiin esiin lehtikeliin liittyvät ongelmat pikaraitiotievaihtoehdossa. Onnettomuusriski on suuri varsinkin, jos pikaraitiotielinja risteää kadun kanssa. ”Pitää olla riittävä määrä kiskonpuhdistuskalustoa. Raitiovaunu pysähtyy lehtikelillä erittäin huonosti. ”
Kombivaihtoehtoa pidettiin liikenneturvallisuuden kannalta teknisesti haastavana ratkaisuna, koska se joutuu ottamaan sähkön ilmajohtojen kautta. Tekninen laitteisto vaunun katolla lisäisi näin ollen vaunun korkeutta. ”Kombivaunu tulisi olemaan
kiikkerä kovissa nopeuksissa”. Lisäksi, teknisistä ratkaisuista
riippuen, kombivaihtoehdossa oviaukkojen molemmin puolin
saattaisi jäädä noin 40 cm levyiset aukot junan ja metroaseman
laiturin reunan väliin. ”Integroiduissa järjestelmissä on sattunut tapauksia, joissa kuski on lähtenyt ajamaan niin, että ihmiset ovat olleet välitilassa ja lentäneet junan mukana kiskoille.”
Automatisoidussa metrojärjestelmässä ei olisi tätä ongelmaa.

Rikokset, ilkivalta ja häiriötapahtumat
Bussia voidaan pitää vaihtoehdoista turvallisimpana tehokkaan
kuljettajakontrollin ansiosta vaikka myös kuljettajiin kohdistuvat
turvallisuusuhat ovat yleistyneet. Reittien varrella olevat bussipysäkit eivät ole rikoksen tyyssijoja, vaan ongelmallisia kohteita
ovat ostoskeskusten ja ravintoloiden yöbussien lähipysäkit.
Asemaympäristöjen suhteen metrojen pinta-asemat eivät juuri
eroa lähijunien asemista: tunnelit, huonosti valaistut tunnelit ja
alikulkukäytävät, olutta myyvät kioskit yms. voivat houkutella epäsosiaalista ainesta kokoontumaan asemille. Avoin näkyvyys ja valoisuus lisäävät turvallisuutta. Myös se, mitä sijaitsee
asemien lähialueilla, on ratkaisevaa: alkon myymälän, kapakan
tms. sijoittamista aseman läheisyyteen tulisi välttää. Syvät tunneliasemat ovat turvallisia siinä mielessä, ettei epäsosiaalinen
aines ”vaivaudu menemään pitkiä matkoja laiturialueille örisemään”.
Nykyisellään metron käyttäjät ilmoittavat ajoittain häiriökäyttämisestä, jonka osa matkustajista kokee turvattomuuden aiheuttajiksi. Rikoksen uhriksi joutumisen riski metrossa on kuitenkin
pienempi kuin kadulla.

Poikkeustilanteet
Helsingin alueella tapahtuu vuosittain noin 10 bussipaloa.
Raideliikennevälineet ovat tässä suhteessa paljon turvallisempia. Bussipalot voivat johtua mm. huollon laiminlyönnistä, vioista polttoainejärjestelmissä, moottoritilapaloista tai jarrujen ylikuumenemisesta. Syttyneet palot ovat aina uhkaavia, sillä monessa tapauksessa bussi on tuhoutunut totaalisesti. Matkustajat
on kuitenkin turvallisesti saatu ulos palavista ajoneuvoista.
Kuljettajien koulutusta on lisätty Kampin terminaalin rakentamisen yhteydessä.
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Metroasemille tapahtuu nykyisellään harvoin, noin kerran vuodessa, roskankeräysastioiden tulipaloja, liukuportaiden konepaloja ja pieniä sähkövioista johtuvia paloja. Helsingin metrossa
vakavaa tulipaloa ei ole ollut. Materiaalit on suunniteltu tiukkojen palomääräysten mukaisesti. Huolimattomuudesta ja ilkivallasta aiheutuvia tulipaloja on harvoin ja metroasemien ja
–junien vartijat on koulutettu toimimaan ensisammuttajina.
Ilmaisjakelulehdet ovat palonarkaa tavaraa mutta ne pyritään
siivoamaan vaunuista päätepysäkeillä. Lisäksi lehtien suurissa
keräilyastioissa on automaattiset sammutusjärjestelmät. Uusien
asemien turvallisuustasoa on pystytty nostamaan merkittävästi.

Aseman ja sen ympäristön suunnittelusta:
•
Uusien asemien ympäristön suunnittelussa olisi syytä välttää ”kokoontumiseen” houkuttelevia toimintoja
•
Asemien yhteyteen tulisi sijoittaa tavallisten ihmisten
liikkumisväyliä, kevyen liikenteen raitteja ja asumista.
Saataisiin luonnollista valvontaa alueille.
•
Myöhäisliikenteessä voitaisiin lisätä vartijoiden näkyvyyttä
•
Porttijärjestelmääkin voitaisiin harkita nyt kun suunnitellaan puhtaalta pöydältä. Voitaisiin vähentää asiattomien
pääsyä liikennevälineisiin.

Arviointimenettelyn aikana kesällä 2005 Lontoon metrossa ja
busseissa tehtiin terrori-iskuja. Tämä johti luonnollisesti kysymyksiin Helsingin metron terroriuhista. Vastaavia terrori-iskuja
ei voi varmuudella estää, sillä julkinen liikenne on avoin järjestelmä. Turvallisuusnäkökulma on aina esillä joukkoliikenteen
suunnittelussa ja Helsingin metron suunnittelussa on kiinnitetty
huomiota avariin tiloihin, valaistuksen varmistamiseen poikkeustilanteissa, valvontaan, järjestyksen ylläpitoon ja kameravalvontaan ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä. Helsingin metro on
moniin muihin kaupunkeihin nähden uusi, avara ja selkeä, jolloin
pelastustoimet on helpompi suorittaa. Uudet turvallisuusstandardit, savunpoistojärjestelmät ja henkilökunnan koulutus parantavat metron turvallisuutta. Terrorismia ei pidetä Suomessa
todennäköisenä uhkatekijänä vaan koulutuksessa panostetaan
ennen kaikkea palotilanteita varten. (HKL:n kiinteistöpäällikkö
Seppo Jussila Ylen Aikaisessa 8.7.2005 Lontoon terrrori-iskujen
jälkeen)

Tekninen turvallisuus:
•
Siltaratkaisuissa pilareiden sisälle on mahdollisuus suunnitella pelastusreittejä.
•
Opastusjärjestelmien tulee olla jatkossa interaktiivisempia, jotta poikkeustilanteissa pelastautuminen hätäpoistumisteiden kautta tulee sujumaan.
•
Tunneliin perustuvat raideliikennevaihtoehdot: onko harkittu kolmannen tunnelin rakentamista ja tutkittu esim.
yhteiskäyttöä ja kustannusten jakamista?
•
Onko selvitetty pikaraitiotien paloturvallisuusmääräyksiä?
•
Sammutusjärjestelmämenot on sisällytettävä kustannuslaskelmiin. Esim.Ve 0+:ssa tulisi tehdä sprinklerit Porkkalankadun
tunneliin, aivan kuten Kampin terminaalissa.

Yhteenveto turvallisuudesta
Yleisesti ottaen voidaan todeta, että kaikki hankevaihtoehdot
ovat turvallisia huolellisesti suunniteltuina ja hyvin toteutettuina. Poikkeustilanteita tapahtuu joukkoliikennevälineissä ja –asemilla harvoin. Metroasemilla hälytystehtävät ovat yleensä tarkoittaneet kiskoille tai laiturien alle sairaustapauksen tai esim.
itsemurhayrityksen vuoksi joutuneiden ihmisten pelastamista.
Pahin mahdollinen ongelma on tulipalojen aiheuttama savu tunneleissa. Kunnollisilla sammutus- ja savunpoistojärjestelmillä sekä toimivilla paloilmaisimilla ja paloreiteillä voidaan luoda
palokunnalle hyvät toimintaedellytykset. Nämä tulisi huomioida
jatkosuunnittelussa. Tapauksia varten harjoitellaan yhteistyössä
poliisin, pelastuslaitoksen ja liikennöitsijöiden kanssa.
Turvallisuusnäkökulmaan liittyviä jatkosuunnitteluvinkkejä
•
Esim. valvotun ympäristön luominen
•
Liikennevälineiden ja asemaympäristöjen suunnittelu ja
ylläpito
•
Henkilökunnan roolin vahvistaminen
•
Turvallisuuslaitteiden hyödyntäminen: esim. taltioiva kameravalvonta ehkäisisi rikoksia kun tekijät tietäisivät jäävänsä kiinni
•
Valoisuus, läpinäkyvyys, leveät ja avarat kulkuväylät: ”näe
ja tule nähdyksi”

Arjen sujuminen
Tässä kuvataan sosiaali- ja terveyssektorin suunnittelijoiden näkemyksiä hankkeen vaihtoehdoista ja vaikutuksista arjen sujumiseen. Liikennejärjestelmävaihtoehtojen välillisiä vaikutuksia
ihmisten arkielämän sujumiseen on haastavaa arvioida, koska
pikaraitiotiestä ei ole olemassa kotimaisia kokemuksia ja metron
kokemukset rajoittuvat Helsingin alueelle.
Useimmilla Itä-Helsingin alueilla on metron ansiosta kätevät
yhteydet Helsingin keskustaan ja muualle Itä-Helsinkiin. Hyvät
kulkuyhteydet helpottavat elämää ja metro tuo myös muissa
kaupunginosissa sijaitsevat harrastusmahdollisuudet helposti
saavutettaviksi. Tutkituilla alueilla asuu kuitenkin ihmisiä, joille
metroasemat eivät ole kävelymatkan päässä, eivätkä metron liityntälinjat ole täyttäneet kaikkien toiveita. (Eronen et al 2002)
Espoossa on kyse huomattavasti nuoremmasta kaupunkirakenteesta ja myös Espoon väestö on ikärakenteeltaan nuorempaa
kuin Helsingissä. Siinä missä Helsinkiä on lähtökohtaisesti suunniteltu pääosin joukkoliikennekaupungiksi, Espoosta on muodostunut pientalovaltaisempi autokaupunki. Joukkoliikenteen
kehittämistä pidetään Espoossa kuitenkin selvästi tärkeämpänä kuin henkilöautoliikenteen kehittämistä. Toukokuussa 2002
espoolaisille tehdyn kyselyn mukaan joukkoliikenteessä korostuivat vaihdottomien yhteyksien, vuorotiheyden, liikennöinnin
täsmällisyyden sekä hyvän informaation tärkeys. Tärkeimpänä
pidettiin joukkoliikenneyhteyksien kehittämistä ruuhka-aikoina.
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Kouluarvosanaksi Espoon joukkoliikenteelle vastaajat antoivat
7,68. Keskimääräistä paremman arvosanan antoivat Espoon
etelä- ja itäosissa asuvat sekä alle 25-vuotiaat, eläkeikäiset ja
työttömät. (Espoon liikennejärjestelmävertailu 2002).
Hankkeessa esitetyt raideliikenneratkaisut tarjoaisivat aamusta
iltaan tiheillä vuorovälillä toimivat yhteydet Matinkylästä itään.
Myöhään illalla ja alkuyöstä liikkuville eri vaihtoehdoilla ei ole
merkitystä, sillä myöhäisliikenne hoidettaisiin edelleen busseilla.
Kuntalaisen näkökulmasta joukkoliikenteen arkikäytön vaatima
hinta on merkittävä liikkumiseen ja liikkumismuodon valintaan
vaikuttava tekijä. Toinen tärkeä seikka on joukkoliikenteen palvelutaso: kuinka hyvin järjestelmä tulee palvelemaan ja onko
odotusaika 5 vai 20 minuuttia. Espoossa on tällä hetkellä tarve
tehokkaammalle joukkoliikenteelle ainakin työmatkaliikenteen
ja opiskelijoiden osalta. Perheiden hyvinvoinnin näkökulmasta
vanhempien työmatkat eivät saa kestää liian kauaa, vaan asemien tulisi olla helposti tavoitettavissa ja yhteyksien nopeita.
Liikennejärjestelmä voi myös edesauttaa tai heikentää edellytyksiä ketjuttaa matkoja, joilla on eri tarkoitus, esimerkiksi työmatka ja asiointimatka. Julkisia ja yksityisiä palveluja tullaan
todennäköisesti keskittämään nykyisestä.
”Miten läheltä syöttöliikenteen busseihin pääsee nousemaan?
Kuinka tiheässä pysäkit tulevat olemaan? Jos pysäkin välit
ovat pitkät ja on paljon tavaroita, siirtyminen ei ole kätevää.
On selvitettävä kuinka lähellä liikuntarajoitteiset tulevat pääsemään kotejansa. Arjen sujuvuus on tärkeää.”

Metron kokemuksia Vuosaaresta
Metron tulo Vuosaaren kaupunginosaan oli odotettu ja toivottu. Ennen metroa Vuosaaren eri osista oli suorat bussiyhteydet
Itäkeskukseen ja sieltä edelleen metroyhteys Helsingin keskustaan. Siirtyminen liityntäliikenteeseen puhutti paljon ja vaihdon
hankaluus pelotti asukkaita. Liityntäliikenne häipyi kuitenkin
varsin nopeasti keskusteluista, kun se havaittiin toimivan hyvin.
Siinä on kuitenkin huomattu puutteita, esim. bussit usein kulkevat jonossa ja sitten seuraa jakso, jossa busseja ei tule vähään
aikaan.
”Yhden vaihdon matkallaan kestää, mutta kaksi vaihtoa on
jo liikaa.”
Metron tuoma liikkumisen helppous on ollut vuosaarelaisten
mielestä ”aivan ihanteellista”. Jos Itä-Helsinki olisi edelleen bussiliikenteen varassa, olisi ihmisten elämä vaikeampaa ja mahdollista slummiutumista olisi tapahtunut. Harva käyttää omaa
autoa metron varrella liikuttaessa. Vuosaaren aseman ja sen lähiympäristön suunnittelu on onnistunut, koska asema on avoin
ja valoisa ja sen lähellä on sosiaalipalveluja ja ostoskeskus sekä
asumista. Asukkaita kuitenkin puhuttaa aina se, kuinka paljon
metro tuo lisärakentamista metron varteen.
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kannalta huonoimpana vaihtoehtona. Metron nähtiin lisäävän
eniten alueen viihtyisyyttä ja asuinympäristön mukavuutta,
vaikka metroasema antaakin nykyisin epämiellyttävän kuvan
Ruoholahdesta. Haastatellut toivoivat metroasemalle ja sen ympäristöön parempaa valvontaa ja tehokkaampaa siisteyden ylläpitoa.

paikkaan ”edes yksi pysäkki niin, että bussit eivät suoraan painelisi Karhusaareen asti”.
Pikaraitiotielinjan vahvuutena pidettiin, että sitä olisi jatkossa
mahdollinen muuttaa muuttuvan rakenteen mukaan. Sivuraiteita
olisi helpompi rakentaa metroon verrattuna. Raitiotietä toivottiin
jatkettavan Helsingistä Lauttasaareen:
”Jätkäsaareen ollaan suunnittelemassa monia raitiovaunulinjoja, miksi ei Lauttasaareen?”
Näkemykset Helsingin metrosta olivat pääosin myönteisiä, etenkin sen nopeutta arvostettiin. Raideliikenteen kehittämistä pidettiin hyvänä ja tarpeellisena asiana, mutta lauttasaariseuralaisten mukaan ”Koivusaaren kapasiteetin ylittävää rakentamista vastustetaan”.
”Koivusaareen ei pitäisi sallia asumista, mutta kylpylä sinne kuulostaa oikein miellyttävältä. Jos alueelle kaavoitetaan
asumista, tulee tonteista niin kalliita, että asukkaat olisivat
joka tapauksessa äveriäitä eivätkä käyttäisi julkista liikennettä.”

Kuva 9.18. Metron liityntäliikennettä Vuosaaressa. Aseman yhteyteen on sijoittunut julkisia ja yksityisiä palveluita, jolloin esim.
työmatkoihin voi yhdistää ostoksia tai virastoissa asiointia.

”Pintavaihtoehdot Lauttasaaresta Espooseen tuovat valtavia
muutoksia maisemaan. Vaihtoehtojen linjauksia tulisi tarkoin
miettiä että mitä sinne oikein tullaan tekemään.”
”Lauttasaari on saari, se pitää ottaa huomioon joka ikisessä
suunnitelmassa. Niin että omaleimaisuus säilyy ja merellisyys ei tuhoudu. Olemme kauhistuneet massiivisia rakennuskohteita. Tämä sama tulee kohdistumaan Espooseen ja
tätä espoolaiset eivät ole ajatelleet.”

”Kysymykseen siitä, mihin perustuu ja miksi pitää rakentaa
niin paljon, että metro kannattaa, ei yleensä tilaisuuksissa ja
asukaskeskusteluissa osata vastata.”

Vaihtoehtojen vaikutukset matkojen yhdistelymahdollisuuksiin
Bussijärjestelmän kehittäminen ei aiheuta merkittäviä muutoksia matkojen asiointi- ja työmatkojen ketjuttamismahdollisuuksiin. Raideliikennevaihtoehdoissa asemat ja pysäkit sijaitsevat
alue- tai paikalliskeskusten yhteydessä, mikä tarjoaa hyvät mahdollisuudet yhdistää ostos- tai muita asiointimatkoja työmatkan
yhteyteen. Erityisesti Tapiolassa ja Matinkylässä on liityntä- ja
pysäköintiterminaalien myötä hyvät edellytykset yhdistää joukkoliikennematkaan yksityisiä ja julkisia palveluja.

Paikallisia näkemyksiä
Kamppi-Ruoholahti-Jätkäsaari
Raideliikenne nähdään osittaisena helpotuksena Ruoholahden ja
Kampin liikenneruuhkiin ja niiden aiheuttamiin viihtyvyyshaittoihin. Metroa pidetään pikaraitiotietä matkustajaystävällisempänä, nopeampana ja kapasiteetiltaan tehokkaampana ratkaisuna.
Raideliikenne laajentaisi myös alueen asukkaiden työssäkäynti- ja vapaa-ajan viettomahdollisuuksia Etelä-Espoon suunnalla.
Bussivaihtoehtoa pidettiin kaupunkikuvallisesti ja viihtyisyyden

Kuva 9.19. Länsisuunnan busseja matkalla Kamppiin arkiaamun
ruuhkassa.

Lauttasaari
Lauttasaaren ryhmäkeskustelussa keskustelua herättivät etenkin Koivusaaren kohtalo, pintavaihtoehtojen ympäristövaikutukset maisemaan ja Laajalahden veden laatuun, liityntäliikenteen
ja –pysäköinnin järjestäminen sekä vaihtoehtoasetelman toimivuus lauttasaarelaisten kannalta. Myös raideliikenteen aiheuttamat lisärakentamispaineet ja peruspalvelujen sopeutuminen
kasvavaan väestömäärään keskusteluttivat. Ryhmähaastattelua
leimasi voimakas kriittisyys vaihtoehtoasetelmaa kohtaan.
Lauttasaaren joukkoliikenne hoidetaan busseilla ja sen todettiin toimivan kohtuullisesti. Ongelmakohtana voidaan pitää EtuLauttasaarea, missä bussit ovat ruuhka-aikaan usein jo täynnä.
Espooseen kulkevien bussien siirtämistä saarelta Länsiväylälle
pidettiin sinänsä hyvänä mutta siinä koettiin menneen jo äärimmäisyyksiin: ”Lauttasaari alkaa olla säkissä”. Haastatellut näkivät, että mikäli hankkeessa päädytään raideliikenteen sijaan
bussiliikenteen kehittämiseen, pitäisi saarelle saada edulliseen

Lauttasaaren ulkopuolella asuva helsinkiläinen tiivisti näkemyksensä Koivusaaresta ja metrokysymyksestä seuraavasti:
”Koivusaaren tilanteessa on menty kohtuuttomuuksiin.
Alue on veneseurojen varasto. Koivusaaresta kumpaankin
suuntaan on vedenjakajat. Jos metro rakennetaan, tullaan
Koivusaari varmasti nykyaikaistamaan niin, että siitä rakennettaisiin viihtyisä niin, että rannoille jäisi kevyenliikenteen
reitit.”
Katajaharjun ja Karhusaaren välisten pintaratkaisujen osalta oltiin huolissaan niiden ympäristö- ja virkistysvaikutuksista.
Koettiin, että vaarana on myös Laajalahden virtausten pysähtyminen, mikä heikentäisi alueen luonto- ja virkistysarvoja.
Lauttasaaressa haastateltujen mukaan alueen suojeleminen pitäisi olla yhteinen tavoite.
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us saa monet usein jäämään kotiin. Kampuksen statuksen kannalta metroa pidetään pikaraitiotietä parempana. Raideliikenne
vähentäisi Otaniemen läpi menevää bussiliikennettä, mikä lisäisi
opiskelijoiden kävelyä Kampus alueella. Lisäksi metron vahvuutena pidettiin sitä, että se kytkeytyy pääkaupunkiseudun raideliikenneverkkoon:
”Metron vahvuus on se, että sillä päästään kauas. Yhteydet
pääradalle, rantaradalle, lentoasemalle, Vuosaareen. Sitä
vastaan voi hyväksyä sen, että joutuu käyttämään syöttöliikennettä pienillä matkoilla. Pikaraitiotie ei helpottaisi kuin
matkoja Lauttasaareen.”
Otaniemen asukkaita askarrutti metrovaihtoehdon tuoma mahdollinen lisärakentaminen Rivolin ranta-alueella.
Pikaraitiovaihtoehdossa asukkaiden liikenneturvallisuus matkalla pysäkeille olisi turvattava.

Kuva 9.20. Pintametron vaikutukset maisemaan ja ympäristön virkistysarvoihin huolestuttavat etenkin Koivusaaren ja
Karhusaaren välisellä osuudella. Pikaraitiotie kulkisi kaikissa
vaihtoehdoissa pinnassa Länsiväylän pohjoispuolella eli kuvasta
oikealle.

Kuva 9.21. Raideliikennevaihtoehtojen liityntäliikenteen ja -pysäköinnin järjestäminen Lauttasaaressa koettiin erityisen haasteelliseksi. Kuvassa Lauttasaareen suunnitellun aseman toisen
maanpäällisen lippuhallin paikka.

Lauttasaaren kohdalla raideliikennevaihtoehtojen linjauksilla ei
ole merkittäviä ympäristövaikutuksia, koska kaikki vaihtoehdot
kulkevat tunnelissa. Liityntäliikenteen toimivuus Lauttasaaressa
mahdollisen metron yhteydessä kuitenkin epäilytti ja myös henkilöautoliikenteen liityntäpysäköinnin järjestämistä pidettiin
suurena kysymyksenä. Liityntäpysäköintiluolien arvioitiin nostavan raideliikennevaihtoehtojen kustannuksia. Lisäksi metron
käyttökelpoisuutta lauttasaarelaisille kyseenalaistettiin.

paljon häiriötä ja päästöjä tulee syöttöliikenne aiheuttamaan,
kun bussilinjat rupeavat pyörimään pienellä alueella.”

”Pitäisi selvittää Lauttasaaren aseman kohdalla, miten ihmeessä liikenne alueella saadaan toimimaan, koska siellä ei
ole tilaa bussiliikenteelle, eikä muullekaan syöttöliikenteelle.
Alueella sijaitsevaan kauppaan ei meinaa päästä nytkään.”
”Lauttasaaressa ei ole vaihtoehtoa metroaseman eikä pysäköinnin sijoittamiselle. Lauttasaareen ei vain mahdu.”
”Jos kotoa pääsee kävelemään suoraan metroasemalle se
toki nopeuttaa matkaa Helsinkiin, mutta Lauttasaaressa monet jäävät pitemmän matkan päähän asemasta, jolloin liikkuminen Helsinkiin tulee hidastumaan.”
Myös metroaseman sisäänkäyntien sijoittelu puhutti:
”Pääsy myös jalkaisin pitäisi olla turvallinen ja estoton.
Alueella on paljon kouluja ja koululaisia. Alueella on puisto
ja kenttäaluetta eikä niitä saisi turmella sisäänkäyntiaukoilla.
Sisäänkäynnit olisi järkevin sijoittaa rakennusten alle. Kuinka

Otaniemi
Otaniemen alueen näkökulmasta Länsiväylän bussijärjestelmä
on nykyisin tehokas ja yhteydet Helsingin keskustaan ovat arkipäivisin hyvät. Iltaisin ja viikonloppuisin vuorovälit ovat pitkiä
ja vaihtoehtoja on vähemmän. Tapiolaan ja Leppävaaraan on
saatu kohtuullisesti toimivat bussiyhteydet, mutta yhteyksissä
muualle Espooseen olisi parantamisen varaa.
Bussivaihtoehtojen ei arvioitu muuttavan juuri mitään
Otaniemessä. Hankkeessa esitettyjä pikaraitiotieyhteyksiä ei
kannatettu, koska ne tuovat yhden ylimääräisen vaihdon lisää.
Kombia pidettiin liikkumisen kannalta parempana. Alueen yritysmaailman näkökulmasta hyvät ja toimivat liikenneyhteydet
niin Helsingin keskustaan kuin lentokentälle ovat tärkeitä. Nyt
käytetään taksia bussiliikenteen sijaan. Metron koettiin parantavan yhteyksiä.
Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunta on metrovaihtoehdon takana. Liityntäpainotteinen metroliikenne ei olisi ongelma
opiskelijoille, mutta esim. perhekylästä lastenvaunujen kanssa tuleville pidemmät kävelyt voivat tuntua työläiltä. Nopeiden
Helsingin ja Otaniemen välisten yhteyksien myötä monien liikkuminen helpottuisi ja opiskelijat saattaisivat tulla Otaniemeen
vain muutaman luennon tähden. Nykyisin bussiyhteyksien hita-

Kaikkia raideliikennevaihtoehtoja pidettiin mahdollisuutena parantaa Espoon sisäistä liikennettä. Raidejärjestelmä tulisi mahdollistamaan Länsiväylän liikenteestä vapautuvien bussien myötä lyhyemmät vuorovälit Espoon sisäiseen joukkoliikenteeseen.
Sujuvan liityntäliikenteen järjestämiseksi ehdotettiin liityntälinjaa joka kulkisi raideliikenneaseman kautta toiselle, eikä edestakaisin asemalta ”lähiöön”.

Tapiola
Nykyisen bussijärjestelmän koettiin palvelevan hyvin Tapiolan
keskustaa. Myös ympäröiviltä asuinalueilta on toimivat yhteydet
Helsingin keskustaan, mutta toiseen suuntaan matkustaessa tilanne on paikoin heikompi. Esimerkiksi Westendin bussiterminaali on solmukohta, joka toimii hyvin vain Helsinkiin matkustettaessa:
”Kaikki bussit pysähtyy Westendin terminaalissa Helsingin
suuntaan, mutta takaisin päin pysähtyy vain muutamat.”
Yksi haastateltavista totesi Tapiolan muistuttavan tällä hetkellä
”pikkukaupunkia, missä on linja-autoasema, josta puuttuu vain
matkahuollon kahvila.” Bussiterminaalia toivottiin maan alle,
jolloin bussiliikenteen pakokaasut, melu ja esteettinen haitta
saataisiin pois jalankulkuympäristöstä ja Tapionaukiolta.
”Metroa toteutettaessa olisi paras tehdä kerralla kaikki, vähän kerrassaan palvelee aina vaan osaa porukasta ja aina
jää joku vaiheeseen. Pysäköinnin järjestelyt, asemanseudut
ym. kerralla kuntoon. Mieluummin 2-3 vuotta kerralla remontissa, kun 10 vuotta siirtyvää työmaata.”
Metroa puoltavat perustelivat kantaansa metron sujuvuuden
vuoksi. Lisäksi arvostettiin olemassa olevan järjestelmän hyödyntämistä. Tapiolan yrityselämässä aktiivisena toimiva henkilö
piti metroratkaisua Tapiolan tulevaisuuden kannalta merkittävänä myönteisenä imagotekijänä ja arvioi, että myös Keilaniemen
suuret yritykset kannattaisivat metroa. Metro arvioitiin ylipäänsä
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erittäin keskeisiin rooliin Tapiolan tulevaisuuden kannalta, ilman
sitä kaupunginosan pelättiin näivettyvän uusien kauppakeskusten puristuksessa.
”Heikintori on kohta tyhjä, ja kun Sello aukeaa kokonaisuudessaan tulee se tyhjentämään Tapiolan loputkin toiminnot.”
”Metro olisi todellakin pelastus Tapiolalle. Kaupassa käynti
helpottuisi. Metro olisi vahvuus asukkaille ja palveluille. Ilman
muuta olisi elinkeinoelämälle piristysruiske. Keilaniemen isot
yritykset ovat Kauppakamarin kautta toimittaneet toiveensa,
että metro saataisiin.”
Metron nähtiin jopa edistävän autotonta elämäntapaa:
”Auton ostaminen, vakuutukset, bensa ja huollot ovat kalliita. On monia, joilla on jo autovastainen asenne. Oikeasti
meillä voi olla tässä sukupolvi, joka saataisiin siirtymään
metron käyttäjiksi vaihtoehtona yksityisautoilulle. Varsinkin
jos metro kulkisi esim. klo 02 asti.”
Raideliikennevaihtoehtojen pintavaihtoehto Tapiolan kohdalla
herätti vastustusta, sillä kauniin ympäristön pelättiin kärsivän.
Myös Espoon eteläosien yleiskaavasta annetuissa mielipiteissä pikaraitiotien kiskojen ja sähköjohtojen ei katsottu sopivan
puutarhakaupungin liikenteeseen (Espoon kaupunki 2005c).
Ylipäänsä pintametron arvioitiin vievän asutuksen kohdalla turva-alueineen niin paljon tilaa, että linja olisi parempi ratkaista
tunnelivaihtoehtona.
”Tapiolasta ei haluta ulkoilmamuseota, mutta arvoja ei saa
tuhota.”
Pikaraitiotiestä esitettiin vähemmän näkemyksiä. Sen etuina
nähtiin järjestelmän joustavuus. Esimerkiksi Olariin ja Westendiin
toivottiin linjausta.

Niittykumpu
Niittykummun ryhmähaastattelussa oltiin Tapiolaa kriittisempiä
hankevaihtoehtoja kohtaan. Raideliikennevaihtoehtojen koettiin
palvelevan vain Etelä-Espoota eikä hankkeen koettu parantavan
Espoon ”surkeita” poikittaisliikenneyhteyksiä. Lisäksi espoolaisten nähtiin suosivan niin paljon yksityisautoilua, että joukkoliikenteen osuutta matkoista olisi todella haasteellista nostaa.
Lisäksi espoolaisten asumistoiveiden nähtiin olevan osittain
ristiriidassa tiiviimmän joukkoliikennekaupungin kehittämisen
kanssa. Espoon kaupungin selvityksen mukaan noin puolet espoolaisista haluaa asua omakotitalossa, noin kolmannes rivi- tai
paritalossa ja noin viidennes kerrostalossa (Espoon kaupunki
2001b).
”Järjestelmän on oltava hirveän paljon parempi, jotta espoolaiset vaihtavat sen yksityisautoiluun.”
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”Hyvin koulutettujen espoolaisten osuus on suuri ja ne haluavat asua pientaloissa. Jos niitä ei saa Espoosta muuttaa
espoolainen muualle, mistä saa ison tontin ja oman talon.
Tiivis kaupunkirakentaminen ei viehätä perusespoolaista.”
Joukkoliikenteen kehittäminen koettiin kuitenkin tärkeäksi, sillä yksityisautoilun kasvu ja ruuhkat nähtiin kestämättöminä.
Päivittäisten työmatkojen venyminen vie aikaa perheeltä ja harrastuksilta.
”Liikennettä tulee kehittää. On järjetöntä, että ihmiset joutuvat istumaan tuntikausia autoissaan.”
”Paljonko Helsinki on valmis vetämään espoolaisten autoja?
Jotain rajoja on pakko tulla jossain vaiheessa vastaan.”
Ratkaisuina esitettiin sekä olemassa olevan tieverkoston kehittämistä että ”mahdollisesti” raideyhteyksiä. Metroa pidettiin selkeänä, nopeana ja toimintavarmana vuoden ympäri. Toimivan
liityntäliikenteen tärkeys nousi täälläkin esille.
”Jos matka pysäkille tulee koitumaan hankalaksi, ei sinne
kuljeta. Ihmiset ovat varakkaampia, ostetaan mieluummin
toinen auto tai tilataan taksi.”
Espoon eteläosien yleiskaavatyön yhteydessä annetuissa mielipiteissä raideliikennevaihtoehtojen ja uuden asutuksen pelättiin
tuhoavan Gräsanojan laakson virkistys- ja luontoarvoja (Espoon
kaupunki 2005c).

Matinkylä
Matinkylän ryhmähaastattelussa oltiin varsin tyytyväisiä joukkoliikenteen nykytilaan, lukuun ottamatta aamun ruuhkavuoroja.
Tulevaisuuden joukkoliikenteen järjestämiseksi katseita on kuitenkin käännetty raideliikennevaihtoehtojen suuntaan Länsiväylän
ruuhkautumisen ja liikenneonnettomuuksien vuoksi.
”Bussin käyttäjistä monet seisovat, koska paikkoja ei ole.
Ruuhka-aikana varsinkin harmittaa kun matalalattiabussi vie
istumapaikkoja, kuten myös lastenvaunuja varten oleva tila
vie paikkoja.”
”Matinkylästä bussiliikenne on sisäisessä liikenteessä väljää
ja mukavaa, mutta Helsingin suuntaan bussit ovat ihan täynnä ja niissä joutuu usein seisomaan.”
Matinkylässä oltiin varsin metromyönteisiä vaikka metron pelättiin tuovan tiivistä rakentamista. Metroa pidettiin kuitenkin ympäristöystävällisenä ja puhtaampana liikkumismuotona. Metron
pintaratkaisuja oudoksuttiin, sillä linjaus kulkisi mm. koulun yli.
”Koulun äänieristystä tuskin on suunniteltu sen mukaiseksi,
että se kestäisi 2,5 min vuorovälillä sahaavan metron. Lisäksi
turvallisuusnäkökohta? Onko viisasta viedä rata koulun yli?”

”Bussivastustus on kasvanut vanhusten keskuudessa dieselistä johtuen. Metro olisi terveyden kannalta parempi ja
edullisempi vaihtoehto, koska se säästäisi monia astma
ym. sairauksia, koska ihmiset eivät altistuisi niin paljon
päästöille. Metro on kiistatta puhtaampi vaihtoehto, mutta
metron kovat penkit ei ole selkäkipuiselle mukava paikka.
Istumisolosuhteiden olisi oltava miellyttävät. Metroa kannattaa myös yksityisautoilijamiehet. Miehet ovat sanoneet, että
metroon voisi mennä, mutta ei bussiin.
Friisilässä kannatetaan raideliikenteen lisäämistä Etelä-Espooseen. Metron puoltajat näkevät metron ympäristöystävälliseksi
tavaksi liikkua. Vastustusta on herättänyt etenkin kustannustekijät. Henttaalla ei ole ollut innostusta metroon, sillä liityntäliikennettä ja vaihtamista pidetään ongelmallisena vaikka liikenne Henttaalta on tälläkin hetkellä pelkkää liityntäliikennettä
Matinkylään ja Tapiolaan. Liityntäliikenne oli myös Matinkylän
ryhmäkeskustelussa yksi keskeisimmistä puheenaiheista:
”Matinkylään päin pääsisi, mutta pääsisikö aina jouhevasti
takaisin?”
”Syöttöliikenteelle halutaan jotain takuuta, että varsinkin
vanhat ihmiset pääsevät liikkumaan. Friisilästä Tapiolaan
mennessä joutuu jo nyt vaihtamaan bussia.”
”Olarin suunnan ihmiset tulevat varmasti vastustamaan,
koska heillä on tällä hetkellä todella sujuvat suorat yhteydet
Helsinkiin. Kun suorat yhteydet otetaan heiltä pois, siirtyvät sieltä varmasti monet entiset joukkoliikenteen käyttäjät
yksityisautoilun kannattajaksi. Syöttöliikenne tulee muodostamaan suurimman ongelman, sen hyväksyminen tuskin onnistuu.”
”Tärkeää olisi, että kaikki tällä hetkellä olevat joukkoliikenteen yhteydet säilyisivät, eikä karsittaisi mitään vaihtoehtoja. Kävelytieverkosto pitää säilyttää ja sitä pitää myös kehittää.”
”Raideyhteys tulee palvelemaan vain Etelä-Espoota. Monet
uudet alueet, kuten Suurpelto, Saunalahti sekä Kirkkonummi
jäävät paitsi ja ne tuovat edelleen ruuhkan Matinkylään, mikä
ei tuo ainakaan turvallisuutta.”
Pikaraitiotietä pidettiin toimivampana, mikäli linjoja saataisiin
myös pohjois-eteläsuuntaan.
Espoon eteläosien yleiskaavatyön yhteydessä annetuissa mielipiteissä Olari-seura piti tärkeänä, että raideliikennevaihtoehto
olisi sisältänyt Olarin aseman. (Espoon kaupunki 2005c)
Espoonlahti
Espoonlahden ja sen ympäristön asuinalueilla nykyisiä bussiyhteyksiä Helsinkiin pidettiin pääosin toimivina. Pientalovaltaisilla
asuinalueilla pääasiallisiin liikkumismuoto on henkilöauto ja väljän asumisen kustannuksena palvelut ollaan valmiita hakemaan
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kauempaakin. Bussijärjestelmän etuina nähtiin joustavuus ja se,
ettei vaihtoehto sido Espoota monen vuosikymmenien ratkaisuihin. Hankkeessa esitetyt raideyhteydet koettiin haastattelussa
esimerkiksi Kaitaalla ”karmeina uhkina”. Helsingin ja Tapiolan
suunnan yhteyksien kehittämiseen sijaan peräänkuulutettiin
poikittaisliikenteen kehittämistä. Toisaalta Espoon eteläosien
yleiskaavatyön yhteydessä annetuissa mielipiteissä metroradan
rakentaminen Kivenlahteen ja sieltä edelleen Kauklahteen sai
kannatusta (Espoon kaupunki 2005c).
Raideliikenneratkaisut saivat Espoonlahden haastattelussa
osakseen selvästi eniten vastustusta ylimääräisten vaihtojen
ja matka-aikojen pidentymisen vuoksi. Toinen vähintään yhtä
merkittävä raideliikenteen ja erityisesti metron tuoma uhkakuva on pelko maankäytön tehostamisesta. Eräät pientaloalueiden
edustajat kokivat, että raideratkaisut olisivat hyväksyttävissä,
mikäli viheralueita ei menetetä eikä merkittävää tiivistymistä tapahtuisi. Hannusjärven valuma-alueelle raideliikennelinjausta ei
toivottu. Asuinalueita tulisi kehittää nykyisten asukkaiden arvojen pohjalta. Toiset kokivat, että raideliikenneratkaisut toisivat
tulevaisuudessa alueelle lisää melua bussijärjestelmään verrattuna.
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Yhteenveto paikallisista ryhmähaastatteluista
Kriittisimmin hankkeessa esitettyjä raideliikennevaihtoehtoja
kohtaan suhtauduttiin Matinkylän länsipuolisilla asuinalueilla,
missä joukkoliikenteen liikkumismahdollisuuksien koettiin heikentyvän suorien bussiyhteyksien poistuessa. Myös Olarin tiiviin
ja väkirikkaan kaupunginosan jääminen liityntäliikenteen varaan
puhutti. Pientalovaltaisilla alueilla metron rakentamisen koettiin
tuovan mukanaan voimakasta rakentamista, jonka puolestaan
pelättiin muuttavan asuinalueiden luonnetta ja aiheuttaisi turvattomuutta alueilla (kuva 9.22).

Koivusaaren kohtalo hallitsi keskustelua Lauttasaaressa, missä ei sinänsä vastustettu raideliikennettä vaan pikemminkin
Koivusaaren kapasiteetin ylittävää rakentamista. Lauttasaaressa
kritisoitiin kuitenkin metroaseman sijoittelua ja kyseenalaistettiin liityntäliikenteen ja liityntäpysäköinnin toimivien ratkaisujen
aikaansaamista. Lauttasaaren ja Karhusaaren välisten pintaratkaisujen pelättiin vaikuttavan Laajalahden veden virtausten muutoksiin ja siten alentavan alueen virkistysarvoja. Pintaratkaisuja
vastustettiin myös niiden maisemavaikutusten vuoksi.

”Kuinka paljon raideliikenteen nojalla tänne tuodaan asukkaita tai työpaikkoja?”
”Tärkein syy on se, että metro vaihtoehtoon liittyy suunnitelma, että asema olisi Iivisniemen keskustassa ja siellä pitäisi
olla 10 000 käyttäjää, mikä tarkoittaisi porukan tuplaantumista. Se muuttaisi täysin tämän hetken arvoja. Viheralueet,
luonto ja väljyys ovat asioita, joita asukkaat arvostavat. Jos
alue tiivistyy tulevat asukkaat vaihtumaan niin, että tämänhetkiset muuttavat Kirkkonummelle tms.”
”Metro on pahin vaihtoehto tuodessaan eniten rakentamista.
Pikaratikka voisi toimia poikittaisliikenteen ratkaisuna, mutta
ei Helsingin syöttöliikenteen ratkaisuna.”
Hankkeessa esitettyjen vaihtoehtojen nähtiin ylipäänsä tukevan
Helsinki-keskeistä pääkaupunkiseutua. Haastateltavat näkivät,
että tärkeämpää olisi kehittää poikittaisliikennettä ja yhteyksiä
lentokentälle ja että espoolaisille asuinalueille saataisiin myös
työpaikkoja harrastusmahdollisuuksia.
”Emme ymmärrä sitä, että kaupungin poliittiset päättäjät
suunnittelevat tällaista kaupunkia, jossa Espoo on asuntoreservaatti Helsingille.”
”YVA-ohjelmassakin sanotaan, että Helsinki tarvitsee länsimetroa itäisen Helsingin vetovoiman kasvattamiseen – ei ole
missään tapauksessa kestävän kehityksen mukainen tavoite”.

Kuva 9.22. Ryhmähaastatteluissa esitettyjä näkemyksiä hankevaihtoehdoista. Karttaa ei voi pitää paikallisten näkemysten suhteen
täysin kattavana esityksenä, sillä yrityksistä huolimatta kaikkien asuinalueiden edustajia ei saatu haastateltua. Yleiset näkemykset
nousivat esille useissa ryhmähaastatteluissa.

110

Tapiolassa kannatettiin metron rakentamista ja vastustettiin
pikaraitiotien pintaratkaisuja, sillä niiden pelättiin turmelevan
arvokasta kulttuurimaisemaa. Ruoholahdessa ja Kampissa toivottiin nopeata ratkaisua bussi- ja henkilöautoliikenteen aiheuttamien häiriöiden poistamiseksi.

Hankkeen hyväksyttävyys
Joukkoliikenteen käyttäjien näkökulmasta hankkeen hyväksyttävyyden kannalta merkittäviä asioita ovat mm. liikennejärjestelmän palvelutaso, esteettömyys, asemajärjestelyt, liityntäliikenteen toimivuus ja liikkumisen hinta. Haastatteluissa korostettiin raideliikennevaihtoehtojen esteettömyyden huolellista
suunnittelua liikkumisen tasa-arvon turvaamiseksi, sillä kalustohankinnat ovat kalliita ja ne vaikuttavat vuosikymmeniä ihmisten liikkumismahdollisuuksiin. Fyysisen esteettömyyden myös
opastusjärjestelmien suunnittelussa tulisi huomioida kaikkien
joukkoliikenteen käyttäjäryhmien tarpeita.
Raideliikenneratkaisuissa asemien suunnittelussa pitäisi kiinnittää erityistä huomiota ympäristön turvallisuuteen ja viihtyisyyteen. Asemaratkaisut muokkaavat merkittävästi alueen imagoa,
ja toiveena oli, että ”jos jotain tehdään kalliilla, niin se on tehtävä
kunnolla.” Useassa yhteydessä korostettiin kävelyn ja pyöräilyn
olosuhteiden kehittämisen tärkeyttä asemaratkaisuiden yhteydessä, esimerkiksi pyöräparkkeja pidettiin tärkeinä ja viitattiin
myönteisiin kokemuksiin Leppävaaran juna-asemasta.
Olipa ratkaisu mikä tahansa, järjestelmän tulisi tarjota mahdollisimman korkea palvelutaso ilman joukkoliikenteen lippujen
hinnan nostamista, jotta joukkoliikenne olisi riittävän kilpailukykyinen houkuttelemaan yksityisautoilijoita ja vähentämään
ruuhkia.
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mutta pitkien liityntäyhteyksien päähän jäävät ihmiset tulevat varmasti vastustamaan.”

”Pitäisi selvittää miten hanke vaikuttaa asumisympäristöön
ja paljonko asumista joudutaan tiivistämään.”

”Pikaraitiotien pitäisi myös jatkaa Helsingin keskustaan saakka myös muussa kuin kombissa”

Tähän kysymykseen vastaaminen edellyttää erittäin seikkaperäistä tutustumista arviointiselostuksen yhdyskuntarakenne ja
maankäyttö –lukuun. Ryhmähaastatteluissa tietopohja ja aika
eivät riittäneet tästä asiasta keskustelemiseen haastateltavien
toivomalla tarkkuudella. Tulevaisuus on luonnollisesti paikoin
avoin yleiskaavojen ja olemassa olevien asemakaavojen antamissa puitteissa.

”Pikaratikkavaihtoehto olisi hyväksyttävä, jos muu ratikkaliikenne toimisi hyvin mm. Jokeri-linja.”
”Pikaraitiotien kustannukset ovat varmasti hyväksyttävämpiä, koska pikaraitiotien yhteyksien lisääminen ja muunneltavuus on jatkossa mahdollista. Metro on kankea ja siitä on
vaikea tehdä mitään poikkeamia.”
”Metrovaihtoehdossa Helsinki-yhteyden hidastumisen kestäisi, jos sillä saisi toimivat yhteydet muualle Espooseen.”
”Ihmiset haluavat juoda rauhassa aamukahvinsa ja kävellä
bussipysäkille, johon tulee 5 min sisällä bussi joka vie metrolle, joka kulkee 5 min välein.”
”Syöttöliikenteen bussit tulisi olla lyhyitä kehiä, jotka kiertäisivät kattavasti alueita. Ei suoria linjoja, jotka eivät todellisuudessa palvelisi moniakaan.”
”Liityntäbussien vuorovälit tulee olla lyhyitä ja toimivia.
Muuten liityntälinjojen varrella asuvat eivät tule käyttämään
metroa.”
”Jos metron kannattavuuslaskelmilla voidaan osoittaa, että
meillä on todella tarve metron investoinnin kokoiselle hankkeelle, niin sitten sen saa toteuttaa. Sama koskee pikaraitiotietä.”

Alla on sitaatteina vaihtoehtokohtaisia näkemyksiä hyväksyttävyyden ehdoista:

”Espoon kadut ja bussijärjestelmä eivät kestä näkyvissä olevaa asukasluvun kasvua. Ihmiset tarvitsevat tehokasta joukkoliikennettä, metro ei tarvitse lisää ihmisiä”

”Bussijärjestelmä on ok, mikäli se saadaan saasteettomaksi.
Mutta sellaista vaihtoehtoa ei ole näköpiirissä, joten sen varaan ei tässä vaiheessa voida rakentaa mitään.”

”Metrovaihtoehdon hyväksyttävyys: jos viheralueita ei menetetä ja alue ei tule jatkossakaan tiivistymään merkittävästä.”

”Miksi Helsingin päättäjät ovat antaneet espoolaisten autojen pilata Helsingin keskustaa?”

”Jos pikaraitiotie pystytään helposti yhdistämään jo olemassa olevaan raideliikenteeseen, niin mikä ettei.”

”Metro
suuntaa
kankeasti
Länsiväylän
suuntaa.
Poikittaisliikenne ei ratkea metrolla, paremmat mahdollisuudet on bussi- ja raitiovaunu-vaihtoehdoilla.”

Asemaympäristöihin ja liityntäjärjestelyihin liittyvät seikat ovat
luonnollisesti merkittäviä myös suunnittelualueen asukkaiden näkökulmasta. Lisäksi asukkaita askarrutti erityisesti metroon yhdistetty maankäytön tiivistämispaine ja niiden vaikutus
asuinalueiden luonteeseen, turvallisuuteen ja viihtyisyyteen.
Jatkosuunnittelun ja päätöksenteon ehtoina pidettiin mm. seuraavia seikkoja:

”Helsinkiläiset painostavat Espoota metroon.”
”En hyväksy metroa kustannusten kannalta, ei vastaa espoolaisten tarpeita, palvelee vain helsinkiläisten tarpeita”.
”Raideliikennevaihtoehtojen kustannukset ovat helpommin
hyväksyttäviä niille, jotka asuvat pysäkkien läheisyydessä,

”Ihmisille on kerrottava mitä suunnitelmat toteutuessaan tulee todella aiheuttamaan alueella.”

Konkreettisimmat alueisiin sidotut näkemykset hankkeen hyväksyttävyyden ehdoista liittyvät Tapiolaan ja Koivusaareen.
Tapiolassa pikaraitiotien pintavaihtoehtoja ei pidetty hyväksyttävinä kaupunkikuvan rikkoontumisen vuoksi. Lisäksi avariin jalankulkualueisiin kajoamisen arvioitiin herättävän vastustusta.
Koivusaari nostettiin Lauttasaaren ryhmähaastattelussa kynnyskysymykseksi metrovaihtoehdossa. Haastatellut lauttasaarelaiset eivät sinänsä vastustaneet metroa mutta Koivusaari haluttiin
säästää massiiviselta rakentamiselta alueen virkistys- ja luontoarvojen säilyttämiseksi.
Yleinen näkemys hankkeen hyväksyttävyyden ehdosta liittyi
hankkeen taloudelliseen puoleen. Hankkeen pitää olla kansantaloudellisesti kannattava ja veronmaksajille tulisi esittää hankevaihtoehtojen kokonaiskustannukset ennen päätöksentekoa.
Hanke nähtiin myös tärkeänä pääkaupunkiseudun kilpailukyvyn
kannalta ja valtiota toivottiin mukaan rahoitukseen.

Näkemykset ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
Tiedusteltaessa mielipiteitä ympäristövaikutusten arviointiprosessista esille nousivat etenkin tiedottamiseen, päätöksentekoon,
hankevaihtoehtoihin ja taloudellisiin vaikutuksiin liittyvät asiat.
Hankkeesta tiedottamisen nähtiin olevan pääosin tyydyttävää
vaikkakin kehittämisen varaa ilmeni. Internetin hyödyntäminen
tiedonjakeluväylänä toivotettiin tervetulleeksi mutta sen rinnalla
olisi hyvä jatkaa perinteistä paperipostia.
”Hankkeesta on kysytty ja tiedotettu aika hyvin. Kysymys oli
alun perin enemmän tunnepitoinen kun faktoihin perustuva.
Tämä on kuitenkin nyt muuttunut ja se on varmasti tiedotuksen ansiota.”
”Internetissä surffaaminen ei onnistu vanhuksilta vaan heitä
varten tarvitaan ehdottomasti perinteistä postia.”
”Metrosta tulisi olla ihan oma tiedote, ei riitä että jossain lehdessä mainitaan. Jos jaettaisiin ihan erillinen lehtinen, sen
varmasti lukisi useampi.”
Tiedottamisen nähtiin olevan kustannustehokasta ja vähentävän
turhia valituksia ja näin ollen säästävän viranhaltijoiden resurs-
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9.9 Vaikutukset ihmisten terveyteen
seja. Hankkeesta tiedottamisen sisältöön toivottiin parannusta
etenkin asemaratkaisujen ja liityntäliikennejärjestelyjen havainnollistamisen osalta. Suunnitelmiin toivottiin konkreettisia
esittelyjä mm. vuoroväleistä ja pysäkkien tarkoista sijainneista.
Myös eri vaihtoehtoihin liittyvän lisärakentamisen sijoittumisesta ja määrästä toivottiin tarkempia tietoja.
Hankevaihtoehdoista ja linjauksista esitettiin kriittisiä mielipiteitä. Metrovaihtoehtojen puutteina nähtiin Olarin jääminen ilman asemaa ja varsin useat pitivät Otaniemen ”mutkaa” tarpeettomana ja matka-aikaa pidentävänä. Lauttasaaressa raideliikenteen terminaalin sijoittumista pidettiin erittäin haasteellisena toimivan liityntäliikenteen ja –pysäköinnin kannalta.
Etelälauttasaarelaisten nähtiin jäävän paitsioon uuden aseman suhteen ja ratkaisuksi esitettiin uutta eteläisempää linjausta ja kahta asemaa saarelle. Yhden näkemyksen mukaan
Lauttasaarelaisille olisi eniten eduksi Jätkäsaaren tulevien raitiovaunukiskojen linjaaminen Lauttasaareen saakka.
”Metron linjaus pitäisi muuttaa niin, että Ruoholahdesta metro kääntyisi etelään ja palvelisi Länsisatamaa, Jätkäsaarta
ja Etelä-Lauttasaarta. Etelä-Lauttasaaren jälkeen metro
kurvaisi Lauttasaaren ostoskeskuksen alle ja jatkaisi sieltä
Espooseen.”
”Prosessi on ollut ihan kauhea, koska kaikki asiat on syötetty
suuhun valmiina asioina. Pitäisi tarkemmin miettiä ovatko
nämä todella järkeviä vaihtoehtoja.”
Joukkoliikenteeseen tarkemmin perehtyneet kansalaiset kritisoivat tarkemmin hankkeessa esitettyjä pikaraitiotievaihtoehtoja. Niiden linjauksia ja asemia pidettiin liian samankaltaisina
metrovaihtoehtojen kanssa, minkä vuoksi pikaraitiovaihtoehtojen palvelutaso on heikko Lauttasaaressa tehtävän ylimääräisen vaihdon ja liityntäliikenteen vuoksi. Arvioitavaksi esitettiin
mm. kokonaan maanpäälle rakennettua ja Helsingin keskustaan
asti ulottuvaa pikaraitiovaihtoehtoa, joka olisi haaroitettu mm.
Lauttasaareen ja Olariin. Toiset näkivät vaihtoehdoissa puolestaan paljon potentiaalia, kunhan liityntäliikenne saataisiin toimivaksi ja sen tuomat mahdollisuudet osattaisiin hyödyntää esim.
Etelä-Espoon sisäisen joukkoliikenteen kehittämisessä.
YVA-menettely sinänsä nähtiin valtaosin myönteisenä ja asiallisena ja tärkeänä. Useat haastatelluista kokivat, että pääkaupunkiseudun kaupunkien välistä yhteistyötä tulisi tehostaa, jotta
yhteisesti hyväksytty päätös saataisiin nopeasti aikaan.
”Minusta tuntuu, että tämä homma tehdään asiallisesti.
Tässä hankkeessa on mahdollisimman paljon kuunneltu ja
otettu mielipiteitä ylös. Miten nämä tulevat vaikuttamaan
poliittisiin päätöksiin, se on politiikan peliä.”
Myös käytyjä pienryhmäkeskusteluja pidettiin ”kivoina ja uusina” aineiston keruumenetelminä. Laajemman yhteiskunnallisen

keskustelun herättämiseksi esitettiin mm. seuraavaa:
”Tällaiset ryhmähaastattelut voisivat olla hedelmällisempiä,
jos saman pöydän ääressä olisi esim. päättäjät ja asukasryhmät ja eri alojen suunnittelijat. Kaikki voisivat kouluttaa
toisiaan ja mielipiteitä voisi syntyä eri tavalla. Saataisiin selville luovia ideoita ja asiantuntemusta. Esim. Finlandia-talolla voisi pitää ison yleisötilaisuuden.”

Liikenteen aiheuttamat terveysvaikutukset syntyvät joko suoraan
liikenteen aiheuttamista päästöistä (melu ja ilmansaasteet) ja onnettomuuksista tai välillisesti elämäntavan tai ympäristön muutosten kautta. Liikenteen ympäristöhäiriöistä ja niiden kohdentumista tarkemmin luvussa 13, tärinä- ja runkomeluvaikutuksista
luvussa 14 ja rakentamisaikaisista vaikutuksista luvussa 15.

Melu
Päätöksenteon tueksi YVA-menettelyn rinnalle toivottiin selkeää kokonaistaloudellisten vaikutusten arviointia ja esitystä siitä,
miten raideliikenneratkaisut vaikuttavat kaupungin muuhun palvelutarjontaan kuten kouluihin, päiväkoteihin ja terveydenhuoltoon ja sitä kautta asukkaiden arkeen ja hyvinvointiin.

Vihjeitä jatkosuunnitteluun
Päädyttäessä raideliikenneratkaisuun pysäkit tulisi sijoittaa
mahdollisuuksien ihmisten liikkumisen luonnollisiin solmukohtiin. Paikallisissa ryhmähaastatteluissa havaittiin epäkohta ainakin Länsituulentien varrella olevan pysäkin kohdalla, sillä arvioitiin että siihen siirtyminen tulee olemaa vaikeaa lähes joka
suunnasta. Pysäkkien sijoittelussa pitäisi myös ottaa huomioon
mahdollisuus matka- ja asiointiketjujen tukemiseen. Esimerkiksi
julkisia palveluja voisi sijoittaa asemien ja terminaalien yhteyteen, jolloin matkustajat voisivat matkallaan hoitaa arkisia virastoasioitaan.
”Suunnitelmissa tulisi miettiä käyttäjiä, missä on koulut, palvelut, työpaikka keskittymät, urheilumahdollisuudet, sairaalat, postit, pankit ym.”
Raideliikenneratkaisuissa liityntäliikenteen tulisi olla toimivaa ja
palvella mahdollisimman tehokkaasti liityntäliikenneterminaalien vaikutusalueita. Haastatteluissa toivottiin, että liityntäliikenteellä voitaisiin parantaa eteläespoolaisten paikalliskeskusten saavutettavuutta ja näin myös niiden kehittämispotentiaalia. Ehdotukset olivat paikoin hyvin konkreettisia. Esitettiin mm.,
että liityntälinjat operoisivat ympyrä- tai kahdeksikkolinjoina tai
raideliikenneterminaalien välillä, sen sijaan että bussit ajaisivat
”asemalta lähiöön” ja takaisin samaa reittiä.
Raideliikenneterminaalien suunnittelussa tulisi varmistaa asemien viihtyisyys ja turvallisuus (ks. kohta x.x). Vaihdon liikennevälineestä toiseen pitäisi olla nopeaa, esteetöntä ja vaivatonta. Kävely- ja pyörätieverkostoa tulisi kehittää ja asemille olisi hyvä saada toimiva polkupyörien säilytysjärjestelmä.
Pikaraitiovaihtoehdossa kävelijöiden liikenneturvallisuus matkalla pysäkeille olisi turvattava.

Melulla tarkoitetaan meluntorjuntalain määritelmän mukaan terveydelle haitallista, ympäristön viihtyisyyttä merkityksellisesti
vähentävää tai työntekoa merkityksellisesti haittaavaa ääntä tai
siihen siihen rinnastettavaa tärinää. Melu käsitetään yleisesti eitoivottuna äänenä, joka voi haitallisesti vaikuttaa yksilöiden tai
yhteisöjen terveyteen tai hyvinvointiin. Ihmiset kokevat melun
subjektiivisesti, niinpä tilanteesta tai arvioijasta riippuen sama
ääni voi olla melua tai myönteistä ääntä. Melu voi pahimmillaan aiheuttaa kuulovaurioita, minkä lisäksi se saattaa vaikuttaa uneen, suorituskykyyn ja välillisesti myös käyttäytymiseen
(Vuorinen 1993:100-102).
Tieliikenne on merkittävin Suomen ympäristön melulähteistä ja
etenkin kaupungeissa ja suurten ajoväylien läheisyydessä tieliikenne on pahin melun aiheuttaja. Asutustaajamissa liikenteen
lähiympäristöönsä levittämä melu vaihtelee ollen yleensä 50-60
dB(A), keskustan kaduilla 70-80 dB(A) ja vilkkaasti liikennöidyillä väylillä pahimmillaan liikennehuippujen aikana 90-100 dB(A),
kun mukana on raskasta- ja joukkoliikennettä. Raideliikenteen
melu on haitallisinta öisin ja 20 metrin etäisyydellä radasta melu
on hetkellisesti maksimitasoltaan n. 85 dB(A). Erityisesti raskas
liikenne synnyttää pienitaajuista melua ja infraääntä, joita ihmiskorva ei kuule, mutta joihin ruumiin ontelot, nesteet ja elimet voivat reagoida. Hitaammin liikkuvien nivelraitiovaunujen
hetkellinen enimmäismelutaso on noin 83 dB(A). (Rauhamaa &
Koivusalo 1993:123)
Tutkittujen vaihtoehtojen vaikutukset bussi- ja ajoneuvoliikenteen kokonaismääriin ovat niin vähäisiä, ettei melu- ja päästömäärissä tapahdu suuria muutoksia. Raideliikenteen melualueilla asuvien määrä on suurin pikaraitiotievaihtoehdoissa ja
erityisesti Tapiolan alueella kohdassa, jossa pikaraitiotie kulkee
kadulla lähellä kerrostaloasutusta. Meluvaikutusta voidaan lieventää meluntorjuntatoimenpiteillä. Kampissa ja Ruoholahdessa
raidevaihtoehdot vähentävät jossain määrin melua bussiliikenteen huvetessa merkittävästi.

Ilmansaasteet
Ihmisten terveyden kannalta edullisimmat liikennemuodot ovat
lyhyillä matkoilla jalankulku ja pyöräily ja pitemmillä matkoilla
joukkoliikennevälineet. Joukkoliikenteen päästöt ilmaan riippu-
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vat bussikalustosta ja kuinka sähkökäyttöisten välineiden kuluttama energia on tuotettu. Sähkökäyttöinen joukkoliikenne on
sikäli edullista, että energiantuotannon muutenkin vähemmät
päästöt polttomoottoriin verrattuna purkautuvat leviävät muualle kuin suoraan kaupunkilaisten hengitysilmaan. Bussien päästöjä voidaan tosin alentaa merkittävästi teknisin keinoin.
Liikenteen päästöjen suhteen raideliikennevaihtoehdot pienentävät kaikkia päästöjä mutta vähenemä on suhteellisen pieni.
Suurimmat myönteiset vaikutukset bussien päästöjen vähenemisestä jalankulkutasolla kohdistuvat Kamppiin ja Ruoholahteen
niille katuosuuksille, joilla nykyisin liikennöivät Espoon suunnan
bussit.

Hiukkaspitoisuudet Helsingin metrossa
Helsingin metron ilman hiukkaspitoisuuksia on mitattu vuonna 2004 Kansanterveyslaitoksen, YTV:n, Ilmatieteen laitoksen
ja Helsingin yliopiston toimesta. Näytteitä kerättiin Sörnäisten,
Rautatientorin ja Siilitien metroasemilla ja metrojunissa.
Tutkimuksessa selvitettiin mm. pienhiukkasten, eli halkaisijaltaan alle 2,5 mikrometrin (µm, millimetrin tuhannesosa) suuruisten hiukkasten massapitoisuuksia sekä analysoitiin hiukkasten kemiallista koostumusta. (YTV 2005b)
Maanalaisilla metroasemilla pitoisuudet noudattivat metroliikenteen rytmiä: pitoisuudet olivat yöllä kohtalaisen alhaiset ja
alkoivat nousta aamulla kuuden aikaan ja pysyivät korkeina iltaan klo 23 asti. Viikonloppuisin pitoisuudet olivat matalampia
kuin arkisin. Metrojunassa ajon aikana pitoisuudet nousivat, kun
ajettiin metrotunnelissa ja laskivat likimain ulkoilmapitoisuuksien tasolle, kun ajettiin tunnelin ulkopuolella.
Päiväaikaan, jolloin metrossa on liikennettä, pienhiukkasten
keskimääräinen pitoisuus oli maanalaisilla metroasemilla noin
50 µg/m3 (mikrogrammaa kuutiometrissä ilmaa; mikrogramma on milligramman tuhannesosa). Maan pinnalla sijaitsevalla
Siilitien metroasemalla keskimääräinen pitoisuus oli 19 µg/m3 ja
metrovaunuissa ajon aikana noin 20 µg/m3. Vastaavana aikana ulkoilman pienhiukkaspitoisuus oli YTV:n Kallion mittausasemalla 12 µg/m3 ja Runeberginkadun mittausasemalla 18 µg/m3.
Kallio edustaa keskikaupungin yleistä hiukkaspitoisuuksien tasoa ja Runeberginkatu vilkasliikenteisiä katuympäristöjä. Siten
pitoisuudet metrotunnelissa olivat selvästi korkeampia ja metrojunassa vain hieman korkeampia kuin ulkoilmapitoisuudet.
Helsingin metrotunnelissa mitatut pitoisuudet olivat huomattavasti alhaisempia kuin Tukholmassa (260 µg/m3) ja Lontoossa
(270 – 480 µg/m3). Tukholmassa pitoisuudet olivat viisinkertaiset ja Lontoossa jopa kymmenkertaiset Helsingin metroon verrattuna.
Metron pienhiukkaset poikkesivat koostumukseltaan suuresti ulkoilman pienhiukkasista. Valtaosa hiukkasista oli rautaa. Myös

eräiden muiden metallien, kuten mangaanin, kromin, nikkelin
ja kuparin pitoisuudet olivat selvästi korkeammat kuin ulkoilmassa keskimäärin. Todennäköisimmät hiukkasten ja metallien
lähteet metrossa ovat pyörien ja raiteiden, virtakiskon ja virroittimen kuluminen. Toisin kuin esim. Lontoossa tai Tukholmassa
jarrut eivät sähköisen jarrutekniikan ansiosta ole merkittävä
hiukkaslähde Helsingin metrossa. Myös ulkoilmassa olevat, mm.
liikenteestä tai katujen pölyämisestä peräisin olevat hiukkaset
kulkeutuvat ilmanvaihdon mukana metroon ja vaikuttavat metrossa mitattaviin pitoisuuksiin.
Metrossa mitattujen pitoisuuksien vaikutuksia on tämänhetkisen
tietämyksen perusteella vaikea arvioida. Ulkoilman pienhiukkasilla on todettu olevan haitallisia terveysvaikutuksia; niiden on
todettu lisäävän sairastavuutta ja kuolleisuutta. Metron hiukkaset ovat koostumukseltaan erilaisia eikä niiden vaikutuksia ole
tutkittu. Lisäksi metrossa vietetty aika on lyhyt, ja sillä on vähäinen vaikutus hiukkasille altistumiseen.

9.10 Yhteenveto ja vaihtoehtojen vertailu
Alla olevat yhteenvetotaulukot kuvaavat kunkin liikennejärjestelmävaihtoehdon sekä pinta- ja tunneliratkaisuiden toteutumisen
hyötyjä ja haittoja. Yhteenveto perustuu pääosin ryhmähaastatteluissa esitettyihin asukkaiden, joukkoliikenteen käyttäjien
ja asiantuntijoiden näkemyksiin. Erittelevässä vertailussa ei yhteismitallisesta laadullisia, tarkkuudeltaan eritasoisia ja epävarmuuksia sisältäviä vaikutustietoja, vaan kukin vaikutus pyritään
kuvaamaan sanallisesti.
Bussivaihtoehdot
Etuja

Haittoja

- Eivät muuta merkittävästi
totuttuja liikkumismahdollisuuksia
- Suorat yhteydet EteläEspoon asuinalueilta
Helsingin keskustaan säilyvät: vaihtoehto tavoittaa
myös Etelä-Espoon reunaalueet
- Koetaan turvallisimmaksi
välineeksi liikkua myöhään
iltaisin kuljettajan tuoman
kontrollin ansiosta

- Bussit ajoittain ylikuormitettuja ruuhka-aikoina
- Oletettavasti raideliikennevaihtoehtoja pidemmät vuorovälit
ruuhka-aikojen ulkopuolella ja
viikonloppuisin
- Liikuntaesteisten kannalta
bussien palvelutasossa ja liikkumisen turvallisuudessa on
kehittämisen varaa
- Suurin riski liikenneonnettomuuksille
- Bussiliikenne heikentää ilmanlaatua ja alentaa asumisviihtyisyyttä etenkin Helsingin
keskustassa

Metrovaihtoehdot
Etuja

Haittoja

- Nopeimmat yhteydet
Matinkylästä itään
- Liikkumisen mukavuus, matkanteon tasaisuus, varmuus
- Säännölliset ja tiheät vuorovälit
- Aikataulujen luotettavuus
myös ruuhka-aikoina ja huonoissa sääolosuhteissa
- Matkustaminen sujuvoituisi
suunniteltujen asemien lähialueilla
- Sujuvimmat yhteydet
Helsingin metrojärjestelmän
ja pääkaupunkiseudun raideliikennejärjestelmän eri osiin
- Metrojärjestelmä on yleensä
helpommin hahmotettavissa
kuin bussilinjastot
- Polkupyörän kuljetus on
mahdollista ilmaiseksi
- Mahdollistaa Etelä-Espoon
kaupunkikeskusten kehittämisen
- Luo edellytyksiä esimerkiksi
työ- ja asiointimatkojen yhdistämiselle
- Teknisillä ratkaisuilla kuten
porttijärjestelmällä ja automaatiometrolla voidaan parantaa turvallisuutta
- Nykyaikaiset asemaratkaisut
parantavat turvallisuutta ja
viihtyisyyttä
- Paras vaihtoehto liikenneturvallisuuden kannalta
- Pääkaupunkiseudun elinkeinoelämä pitää länsimetroa
erittäin tärkeänä yhteytenä
- Kattava metrojärjestelmä
eduksi pääkaupunkiseudun
imagolle ja kilpailukyvylle

- Liityntäliikenteen varaan jäävien alueiden osalta matka-aika
kasvaisi etenkin reuna-alueilla
ylimääräisen vaihdon vuoksi
- Vaihdot ja erityisesti siirtyminen maan alle metroasemalle
arvioitiin hankaliksi ja aikaa
vieviksi
- Asettaa suuret haasteet jatkosuunnittelulle toimivan liityntäliikenteen ja liityntäpysäköinnin järjestämiseksi
- Turvattomuuden tunteen kokeminen yleisintä metrovaihtoehdossa. Päihtyneitten matkustajien käyttäytyminen ja
esteettinen haitta ovat kuitenkin suurempia koettuja turvallisuusongelmia kuin todellinen
rikoksen uhka
- Automaatiometro koetaan turvattomammaksi jos inhimillinen kontrolli puuttuu
- Metroasemia pidetään epäviihtyisinä ja turvattomina vaikka
metro ei itsessään aiheuta sosiaalisia ongelmia
- Maankäytön tiivistämispaineet koetaan voimakkaina
juuri metrovaihtoehdossa
esim. Koivusaaresssa ja EteläEspoon pientalo-valtaisilla
alueilla
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Raideliikennevaihtoehtojen pintaratkaisut

Etuja

Haittoja

- Kombivaihtoehdossa vaihdoton raideyhteys Matinkylästä
Hakaniemeen saakka
- Säännölliset ja tiheät vuorovälit
- Matkustaminen sujuvoituisi
suunniteltujen asemien lähialueilta
- Mahdollistaa Etelä-Espoon
kaupunkikeskusten kehittämisen
- Luo edellytyksiä esimerkiksi
työ- ja asiointimatkojen yhdistämiselle

- Teknisistä ratkaisuista riippuen
kombivaunu saattaa olla riskialtis kovissa kaarrenopeuksissa. Vaunun ja metroasemalaiturin väliin jää noin. 40 cm
leveä aukko.
- Rata suojarakenteineen aiheuttaa merkittävän estevaikutuksen pintaratkaisuna, sillä
kombi kulkee aidatulla alueella
- Liityntäliikenteen varaan jäävien alueiden osalta matka-aika
kasvaisi etenkin reuna-alueilla
ylimääräisen vaihdon vuoksi
- Asettaa suuret haasteet jatkosuunnittelulle toimivan liityntäliikenteen ja -pysäköinnin
järjestämiseksi
- Pidentää metron matka-aikoja
Itä-Helsingissä automaatiometroon verrattuna

Pikaraitiotievaihtoehdot

Etuja

Haittoja

- Joukkoliikenteen käyttäjän
näkökulmasta matkustaminen on miellyttävämpää ja
turvallisemman tuntuista,
kun katsekontakti ympäristöön säilyy
- Asemat valoisampia, mikä
lisää turvallisuuden tunnetta

- Pinnassa kulkeva pikaraitiotie
tai metro linja koetaan maisemallisesti ja ekologisesti
haitallisena ja luonnon virkistyskäyttöarvoja alentavana
tekijänä etenkin Katajaharjun
ja Karhusaaren välisellä osuudella ja Tapiolassa
- Silloilta evakuointi vaikeaa
pitkien poistumis- ja pelastusmatkojen vuoksi, varauloskäyntejä hankala järjestää
- Radalle heitetyt esineet tai
sinne eksyneet ihmiset turvallisuusriski
- Pintametro ja kombisuojarakenteineen aiheuttavat estevaikutuksia
- Paikalliset meluvaikutukset
etenkin Tapiolassa

Raideliikennevaihtoehtojen tunneliratkaisut

Etuja

Haittoja

Etuja

Haittoja

- Koetaan raideliikenneratkaisuista ihmisläheisempänä ja
viihtyisämpänä ja imagoltaan houkuttelevana
- Säännölliset ja tiheät vuorovälit
- Matkustaminen sujuvoituisi
suunniteltujen asemien lähialueilla
- Vaihtojen oletetaan olevan
sujuvampia lyhyempien kävelymatkojen ansiosta
- Mahdollistaa
Etelä-Espoon
kaupunkikeskusten kehittämisen
- Luo edellytyksiä esimerkiksi
työ- ja asiointimatkojen yhdistämiselle
- Kombivaihtoehdossa
vaihdoton yhteys Matinkylästä
Hakaniemeen saakka

- Liityntäliikenteen varaan jäävien alueiden osalta matka-aika
kasvaisi etenkin reuna-alueilla
ylimääräisen vaihdon vuoksi
- Ylimääräinen
vaihto
Lauttasaaressa pidentää matkaaikaa
- Pysäkin sijoittuminen katuverkkoon haasteellista jalankulkuyhteyksien turvallisuuden kannalta
- Pintaosuuksilla metroa huonompi liikenneturvallisuus
- Alttiimpi huonoille sääolosuhteille ja mm. lehtikelille, edellyttää riittävää määrää kiskonpuhdistuskalustoa
- Asettaa suuret haasteet jatkosuunnittelulle toimivan liityntäliikenteen ja -pysäköinnin järjestämiseksi

- Vähäiset ympäristövaikutukset pinnassa
- Kulkuvälineen odottaminen
miellyttävämpää myös hankalissa sääolosuhteissa
- Liikenteen häiriötilanteissa
evaku-ointitoimet helpompi
toteuttaa: tunneliosuudet eivät ole alttiina huonolle säälle
ja niihin voidaan si-joittaa
pelastukseen tarvittavaa välineistöä
- Erillisellä pelastustunnelilla voidaan parantaa turvallisuutta

- Matkat asemille voidaan kokea hankalina
- Tunnelit koetaan turvattomiksi mahdollisissa häiriötilanteissa
- Tulipalojen aiheuttama savu
on suurin ongelma tunneleissa. Helsingin metrossa ei
ole kuitenkaan tapahtunut
vakavaa tulipaloa ja tapauksia
varten harjoitellaan säännöllisesti.

Näkökulmia vaikutusten merkittävyyteen
Liikenteellisten vaikutusten osalta arviointi voitiin perustaa olemassa olevaan tietoon eli laskennallisiin liikkumisessa ja liikenteessä tapahtuviin muutoksiin sekä ryhmähaastattelujen laadullisiin tuloksiin. Myös koettua ja tuotettua turvallisuutta koskevia
lähtötietoja voidaan pitää riittävinä. Merkittävyyden arviointia
vaikeuttaa ylipäänsä se, että hankkeelle ei ole asetettu eksplisiittisiä sosiaalisia tavoitteita kaikkien vaihtoehtojen tähdätessä
joukkoliikenteen palvelutason nostamiseen. Vaihtoehtojen vertailu on myös haasteellista johtuen raideliikennevaihtojen linjausten samanlaisuudesta.

Paikalliset vaikutukset
Hankevaihtoehtojen konkreettisia vaikutuksia asuinalueiden
luonteeseen, yhteisöllisyyteen tai identiteettiin ei tämän työn
yhteydessä pystytty objektiivisesti arvioimaan, sillä maankäyttö
tulee todennäköisesti tehostumaan joka tapauksessa hankkeen
vaikutusalueella ja ratkaisut tullaan tekemään vasta maankäytön jatkosuunnittelun yhteydessä. Myös väestörakenteeseen ja
asumiseen kohdistuvien vaikutusten arviointi edellyttäisi tarkempia lähtötietoja. Raideliikenneratkaisut, ja etenkin metro,
koettiin kuitenkin aiheuttavan bussivaihtoehtoa suuremmat kaupunkirakenteen tiivistämispaineet. Etenkin pientaloalueilla oltiin
huolissaan viheralueiden kohtalosta ja sosiaalisen turvattomuuden lisääntymisestä metrovaihtoehdossa. On huomioitava, että
Espoossakin on ilman metroa muita asuinalueita vähemmän arvostettuja alueita ja vastaavasti Helsingissä on metron varrella
tai sen liityntäliikenteen piirissä korkean sosiaalisen statuksen
alueita kuten Kulosaari, Tammisalo tai Marjaniemi. Metro ei siis
itsessään aiheuta sosiaalisia ongelmia. Raideliikennevaihtoehdo
issa asemien yhteyteen on mahdollista sijoittaa julkisia ja yksityisiä palveluja, mikä tukisi niiden saavutettavuutta ja asuinalueiden elinvoimaisuutta.

Joukkoliikenteen vuorotiheyden säilyminen / paraneminen
Hankkeessa esitetyt raideliikenneratkaisut tarjoaisivat aamusta
iltaan tiheillä vuorovälillä toimivat yhteydet Matinkylästä itään.
Myöhään illalla ja alkuyöstä liikkuville eri vaihtoehdoilla ei ole
merkitystä, sillä myöhäisliikenne hoidettaisiin edelleen busseilla. Liityntäliikenteen vuoroväli kotipysäkillä on suunnilleen sama
sekä bussi- että liityntälinjastoissa.

Joukkoliikenteen palvelutason säilyminen / paraneminen
Metro on raidevälineistä nopein ja se tarjoaa vaihdottoman yhteyden Helsingin metroverkkoon. Bussivaihtoehtoihin verrattuna metro nopeuttaa suunniteltujen asemien lähialueiden asukkaiden matkoja. Etelä-Espoon pientalovaltaisten reuna-alueiden
sekä myös Olarin ja Espoonlahden kerrostaloalueiden asukkaiden matkat pitenevät liityntäliikenteen vuoksi. Kielteinen vaikutus on siten alueellisesti laaja. Pientalovaltaisilta alueilta liikutaan kuitenkin paljon henkilöautoilla. Itä-Helsingin kokemusten
mukaan liityntäliikenteeseen siirtyminen aiheuttaa aluksi vastustusta, mutta ajan mittaan asukkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä. Toimivan liityntäliikenteen ja –pysäköinnin järjestäminen
nähtiin sekä Lauttasaaressa että Etelä-Espoossa keskeisenä raideliikennevaihtoehtojen hyväksyttävyyden ehtona.
Metro on vaihtoehdoista luotettavin ja palvelee parhaiten seudullista joukkoliikennettä. Täsmälliset yhteydet palvelevat etenkin työmatkalaisia. Raideliikennevaihtoehtojen tiheät vuorovälit
myös ruuhka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin helpottavat
asiointi- ja vapaa-ajan matkoja.
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Verrattaessa matka-aikoja Matinkylän ja Kampin välillä metro ja
kombi ovat nopeampia kuin bussi. Pikaraitiotie on kaikista yhteyksistä hitain, mikä selittyy osin pikaraitiovaunusta metroon
tehtävällä vaihdolla Lauttasaaressa. Raideliikennevaihtoehdot
tarjoavat kiinteät ja säännölliset yhteydet myös Matinkylän,
Niittykummun, Tapiolan ja Lauttasaaren välille. Esimerkiksi
lauttasaarelaisten tai otaniemeläisten mahdollisuudet käyttää
Tapiolan tai Ison Omenan palveluita paranevat.
Kombivaihtoehto tarjoaa lähes yhtä nopeat matka-ajat kuin
metro, mutta sen vaikutuksesta metron vuorovälit pitenevät nykyisestä Helsingin itämetrossa Hakaniemestä itään.
Kehitetyn bussijärjestelmän vaikutukset Etelä-Espoon ja muun
pääkaupunkiseudun välisiin yhteyksiin (ks. luku 6.6 Vaikutukset
matka-aikaan ja vaihtomääriin) ovat hyvin pieniä, mutta yhteydet eivät hidastu miltään alueelta. Raideliikennevaihtoehdot lyhentävät matka-aikoja Lauttasaaressa sekä Kaakkois-Espoossa
asemien lähialueilla mutta liityntäliikenteen käyttäjillä matkan
kesto pitenee. Pikaraitiotie on hitain vaihtoehto.

Liikkumisen laatu ja houkuttelevuus
Bussivaihtoehdot eivät merkittävästi muuta ihmisten liikkumismahdollisuuksia ja -tottumuksia. Sen hyvänä puolena pidettiin
etenkin järjestelmän joustavuutta ja liikennevälineen tavoitettavuutta. Bussien heikkouksina voidaan pitää puutteellisia tiloja
lastenvaunuille, pyörätuoleille ja rollaattoreille. Liikuntaesteisten
kannalta bussien palvelutasossa ja liikkumisen turvallisuudessa
on kehittämisen varaa. Matkan tekoa koskeva ajantasainen informaatio nykyisessä bussijärjestelmässä sai osakseen kritiikkiä.
Metron hyvinä puolina haastatellut pitävät liikkumisen mukavuutta, matkanteon tasaisuutta, ennakoitavia kiihdytyksiä ja
jarrutuksia, varmuutta, säännöllisiä vuorovälejä sekä aikataulujen luotettavuutta myös ruuhka-aikoina ja hankalissa sääolosuhteissa. Metron etuna voidaan pitää sitä, että polkupyörän
kuljetus on mahdollista ilmaiseksi.
Satunnaiskäyttäjien näkökulmasta metroa pidettiin selkeimpänä selvän ”lähdön” ja ”maalin” ansiosta. Metron huonoina puolina koettiin asemaseutujen ulkopuolisten alueiden joutuminen
liityntäliikenteeseen. Liityntäliikenteen varaan jäävien alueiden
osalta matka-aika kasvaisi ylimääräisen vaihdon vuoksi.
Liikennejärjestelmävaihtoehdoista metro tarjoaa vaihdottomilla
yhteyksillä esteettömän liikkumisympäristön ja sujuvimmat yhteydet Helsingin metrojärjestelmän eri osiin. Metrojärjestelmä
on yleensä myös helpommin hahmotettava kuin bussilinjastot.
Toisaalta liitynnän varaan jäävien osalta kulkeminen saattaa vaikeutua.

Pikaraitiotietä pidetään raideliikenneratkaisuista ihmisläheisimpänä ja viihtyisimpänä. Pysäkkiratkaisujen koetaan olevan kevyempiä kuin metrovaihtoehdossa ja vaihtojen oletetaan olevan sujuvampia lyhyempien kävelymatkojen ansiosta. Toisaalta
nähtiin, että katutasoratkaisut hidastaisivat pikaraitiotietä.
Pikaraitiotien heikkous on vaihtojen määrä, sillä vain kombissa
ilman ylimääräistä vaihtoa pääsisi Hakaniemeen saakka.
Raideliikenneratkaisujen pinta- ja tunnelivaihtoehdoissa on selvä dilemma maisemakysymysten osalta. Joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmasta matkustaminen on miellyttävämpää ja turvallisemman tuntuista, kun katsekontakti ympäristöön säilyy.
Toisaalta pinnassa kulkeva pikaraitiotie tai metro linja koetaan
usein maisemallisesti haitallisena ja luonnon virkistyskäyttöarvoja alentavana tekijänä.

Koettu ja tuotettu turvallisuus
Turvallisuuteen kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa yhdistyvät
sekä koetut (subjektiiviset) että objektiiviset vaikutukset (viranomaisnäkökulma).
Liikenneturvallisuuden osalta metro on paras vaihtoehto. Myös
pikaraitiotie on bussia turvallisempi, mutta etenkin pintaosuuksilla ja katuverkkoon sijoittuessaan pikaraitiotie on metroa alttiimpi liikenneonnettomuuksille. Bussivaihtoehdoilla on muita
vaihtoehtoja suurempi riski liikenneonnettomuuksille, mutta
myös bussi on turvallinen liikkumismuoto.
Koetun turvallisuuden osalta bussia pidetään parhaana kuljettajan tuoman inhimillisen kontrollin vuoksi. Pikaraitiotie koetaan
turvallisemmaksi kuin metro. Naiset pitivät metroa turvattomimpana liikkumisvälineenä etenkin myöhäisinä kellonaikoina.
Todellinen rikoksen uhka on kuitenkin pieni eikä metro aiheuta
itsessään sosiaalisia ongelmia asuinalueille. Nykyaikaiset asemaratkaisut parantavat viihtyisyyttä ja turvallisuutta, jota voidaan kehittää edelleen esim. porttijärjestelmillä.
Joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmasta raideliikennevaihtoehtojen pintaratkaisut koetaan turvallisemmiksi kuin tunnelissa
liikkuminen. Viranomaisten näkemykset ovat sitä vastoin pääosin tunneliratkaisuja puoltavia. Poikkeuksena tässä yhteydessä
on tulipalojen aiheuttama savu tunneleissa, mitä pidetään pahimpana ongelmana. Vakavaa tulipaloa ei ole Helsingin metrossa sattunut ja tapauksia varten harjoitellaan säännöllisesti.
Kaikki vaihtoehdot ovat turvallisia huolellisesti suunniteltuina ja
hyvin toteutettuina.
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10 Vaikutukset virkistysalueisiin ja -reitteihin
10.1 Lähtökohtia
Eri vaihtoehtojen vaikutuksia ihmisten päivittäiseen lähiulkoiluun ja lähivirkistykseen arvioitiin Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen 27.4.2004 ja sen kaavaselostuksen sekä Helsingin
yleiskaava 2002:n perusteella. Lisäksi hyödynnettiin virkistysaluejärjestelmäselvitystä ja haastateltiin kaupunkien virkistyksestä ja urheilusta vastaavia asiantuntijoita.
Arvioinnissa lähiulkoiluun ja virkistykseen lasketaan kuuluvaksi
omalla lihasvoimalla tapahtuva liikkuminen, jota harrastetaan
ulkoilureiteillä, kevyenliikenteen väylillä tai luonnonpoluilla.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on Helsingin seutua koskevia erityistavoitteita, joissa mainitaan virkistysalueista
seuraavasti: Alueidenkäytön suunnittelussa on turvattava väestön tarpeiden edellyttämät ylikunnalliseen virkistyskäyttöön
soveltuvat riittävän laajat ja vetovoimaiset vapaa-ajan alueet.
Vapaa-ajan alueista on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus
turvaamalla niitä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuus.
Maakuntakaava konkretisoi tätä tavoitetta.
Maakuntakaavassa (ks. s. 65 kuva 7.2 luvussa 7 Vaikutukset
yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön) on esitetty aluemerkinnällä laajat, yhtenäiset ja virkistyksen kannalta merkittävimmät alueet. Sen lisäksi kaavassa on osoitettu tärkeimmät
viheryhteydet. Saaristossa on osoitettu virkistyksen kannalta
tärkeimmät saaret erikseen virkistysalueeksi. Sen lisäksi on
osoitettu rajauksella pääkaupunkiseudun rannikko- ja saaristovyöhyke, jolla on erityistavoitteita virkistyksen ja loma-asumisen suhteen.
Viheralueverkoston runko muodostuu laajoista, yhtenäisistä
kaupunkirakennetta jäsentävistä viheralueista. Lisäksi pyritään
turvaamaan sekä virkistys-, että ekologiset yhteydet näiden välillä. Seudullisten ja yleiskaavatasoisten viheralueiden lisäksi viheralueverkostoon kuuluvat pienemmät, paikalliset viheralueet
ja -yhteydet kuten asemakaavapuistot (kuva 10.1).
Taajaan asutun Etelä-Espoon keskellä sijaitsevat Keskuspuisto
sekä Leppävaaranpuisto. Gräsanojan laakso on melko rikkonainen ja kapea viheralueyhteytenä, mutta yhdistää kuitenkin jossain määrin edellä mainitut laajat virkistysalueet rannikkoon.

Yleiskaavaluonnoksen uusi virkistysalue
Yleiskaavaluonnoksen säilyvä virkistysalue
Asemakaavapuisto
Suojelualue
Maa- ja metsätalousalue
Loma-asuntoalue tai ryhmäpuutarha
Meri, järvi tai lampi
Moottoritie, päätie

Seudullisella tasolla tärkeitä alueita ovat Helsingin Keskuspuisto,
rantavyöhyke Lauttasaari-Koivusaari-Hanasaari-Karhusaari ja
edelleen koko Espoon rantavyöhyke. Virkistyksen ja ulkoilun
kannalta tärkeitä ovat myös yhteys Keilaniemestä Lehtisaaren ja
Kuusisaaren kautta Pikku-Huopalahdelle ja Seurasaaren suuntaan. Myös Laajalahden pohjoisosan kautta kulkevat yhteydet
Espoon ja Helsingin välillä ovat tärkeitä.

Kuva 10.1. Ote Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen
27.4.2004 selostuksesta. Kuvasta erottuvat yleiskaavaluonnoksen virkistysalueet tumman vihreänä ja puistot vaalean vihreänä. Virkistysalueiden ydinalueet ja niiden väliset yhteydet on
merkitty kuvaan 10.2.

115

116

Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely, arviointiselostus
VAIKUTUKSET VIRKISTYSALUEISIIN JA -REITTEIHIN

10.2 Vaihtoehtojen vaikutukset
Kehittyneen bussijärjestelmän ja metron/raideyhteyden vaikutukset virkistysalueisiin, ulkoilureitteihin ja yhteyksiin ovat paikallisia. Raideyhteyksissäkin aluetarpeet jäävät melko vähäisiksi.
Metro ja kombi aiheuttavat eniten kiertohaittoja, mutta raiteiden
ylittäminen tai alittaminen on joka tapauksessa mahdollista vastaavissa paikoissa missä nykyiset reitit kulkevat. Pintametroa
lukuun ottamatta linjaukset noudattelevat suurelta osin olemassa olevaa tie- ja katuverkostoa, jolloin teiden muodostama estevaikutus on monessa paikassa jo olemassa ja kulku on jo järjestetty yli- tai alikuluin. Lähivirkistys- ja ulkoilualueiden käytön
kannalta vaihtoehdoilla ei ole juurikaan eroja.
Matinkylän länsipuolella raidevaihtoehtojen linjaaminen olisi virkistysalueiden kannalta haastavampaa kuin nyt käsiteltävänä
olevissa vaihtoehdoissa. Vaikutuksia näihin alueisiin ei kuitenkaan selvitetä tässä ympäristövaikutusten arvioinnissa.
Bussijärjestelmä ei vaikuta haitallisesti viheralueverkoston rakenteeseen tai viheralueiden, reittien tai raittien käyttöön.
Porkkalankadun joukkoliikennetunnelin rakentamisen yhteydessä on säilytettävä merkittävä virkistysyhteys Ruoholahden eteläkärjestä pohjoiseen päin.
Karhusaarta lukuun ottamatta raidevaihtoehtojen pintajaksot
eivät kulje tärkeiden puistoalueiden halki tai niiden välittömässä
läheisyydessä. Vaihtoehto Mp katkaisee Karhusaaressa kaksi
kertaa rantaraitin ja vaikuttaa Karhusaaren uimarannan käyttöön. Rantaraitti joudutaan rakentamaan uuteen paikkaan metroradan kohdalla.
Pinnassa kulkevan metroradan rakentaminen edellyttää kevyen liikenteen väylälle uutta paikkaa Länsiväylän eteläpuolella.
Mikäli osa reitistä joudutaan sijoittamaan radan ja Länsiväylän
väliin, ovat haitat virkistykselle suuret.
Länsiväylän pohjoispuolella kulkeva pikaraitiotie tai Kombi vaikuttavat haitallisesti nykyiseen Länsiväylän vartta kulkevaan kevyen liikenteen väylään. Radan rakentaminen edellyttää väylän
uutta linjausta ainakin osalla meripengerjaksoa.
Vaihtoehdot Mp, Pr, Pk, Pt, ja Kombi ylittävät Otaniemen ja
Seurasaaren suuntaan johtavan veneväylän. Alituskorkeus, jonka on oltava vähintään sama kuin Länsiväylällä (keskivedellä 3,8
metriä) säilyy. Myös veneväylän aukon leveys pysyy ennallaan.
Koivusaaressa on kaksi veneilykerhoa, joiden toiminta on merkittävää virkistyskäyttöä. Pintametron (Mp) rakentaminen haittaa kerhojen toimintaa rakennustyön aikana, vaikka kulkuyhteydet alueelle järjestetäänkin.

Kuva 10.2. Tärkeimmät laajat yhtenäiset virkistys- ja viheralueet ja niiden väliset yhteydet sekä eräitä keskeisiä virkistysreittejä. Katso myös kuvat 1 ja 2. Lähteet: Uudenmaan maakuntakaava 14.12.2004, Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos 27.4.2004,
Helsingin yleiskaava 2002 ja Pääkaupunkiseudun ulkoilukartta 2005.
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11 Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin
11.1 Yhdyskuntien vedenkäyttöön soveltuvat
tai muut pohjavesialueet
Espoon puolella on aikaisemmin ollut yksi I-luokan pohjavesialue lähimmillään noin 300 metrin etäisyydellä linjauksista. Sen
merkitys yhdyskuntien vedenkäytölle on vähentynyt niin, että
alue on vuonna 2004 poistettu Suomen ympäristökeskuksen
pohjavesiluokituksesta.

11.2 Pintavesiuomat
Raidevaihtoehtojen suunnittelualueen ainoa pintavesiuoma on
Gräsanoja; muutoin pintavedet on ohjattu ojiin, salaojiin tai viemäröity.

11.3 Meriveden virtaukset ja vaihtuvuus
Länsiväylän viereen rakennettaessa kohdistuvat radan rakentamisen vaikutukset rannikkovesiin. Yhtenä suunnitteluperiaatteena on ollut, että salmien aukkojen leveyttä ei muuteta, jotta
vesien vaihtuvuus ja virtausolosuhteet eivät muuttuisi epäsuotuisaan suuntaan.
Metron pintavaihtoehdossa rakennetaan Karhusalmen ja muutaman pienemmän salmen yli sillat. Karhusalmen silta ylittää koko vesialueen eikä pengerryksiä rakenneta. Sillalla ei
näin ollen ole vaikutuksia veden virtaamiin tai vaihtuvuuteen
Karhusalmen pohjoispuolella. Seuraava salmi, josta raidelinjaus jatkuu Koivusaareen penkereellä, ylitetään niin ikään sillalla.
Salmi ei kapene eikä penger merkittävästi kasvata kapeikkoa
salmen kohdalla, millä voisi olla vaikutuksia virtauksiin ja veden
viipymään.
Pikaraitiotievaihtoehdot on linjattu Länsiväylän pohjoispuolelle
osittain uudelle penkereelle. Salmet ylitetään silloilla eikä salmen aukko kapene. Pengerrakenteet ovat kapeita eikä niillä ole
erityistä vaikutusta virtaamiin ja veden viipymään Laajalahdella
Espoon ja Helsingin kaupunkien aiemmin teettämän virtaamaselvityksen tulosten perusteella arvioituna (Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston julkaisuja 2001. Selvitys meritäyttöjen
vaikutuksesta virtausolosuhteisiin. Koivusaaren, Hanasaaren ja
Lemislahden alue).

Kuva 11.1. Merkittävimmät lähivaikutusalueen pinta- ja pohjavesialueet sekä virtaamakohdat
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12 Vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen
12.1 Arvioinnin lähtökohtia
Luontovaikutusten arviointi perustuu Espoon eteläosien yleiskaavaluonnokseen (27.4.2004) ja Helsingin yleiskaavaan 2002
(23.12.2004) sekä kaupunkien laatimiin muihin maankäyttösuunnitelmiin ja selvityksiin, vuoden 2004 työvaiheen aikana laadittuihin Ruoholahti-Matinkylä -raideyhteyden alustaviin
ja täydentäviin yleissuunnitelmiin sekä asemasuunnitelmiin.
Lisäksi arviointi perustuu keväällä 2005 tehtyihin maastokäynteihin ja ilmakuva- sekä karttatarkasteluihin. Arviointityössä on
käytetty lähtötietoina valtakunnallisia, seudullisia ja paikallisia
selvityksiä ja inventointeja sekä käyty keskusteluja kaupunkien viranomaisten edustajien kanssa. Luontoon kohdistuu vaikutuksia liikennejärjestelmävaihtoehtoihin suoranaisesti liittyvästä rakentamisesta. Vaikutuksia voivat aiheuttaa esimerkiksi
linjausten rakentaminen penkereineen ja louhintoineen, linjoihin liittyvät asemat, terminaalit, joukkoliikennekaistat, tunnelijärjestelyt, liityntäliikennejärjestelyt ja tekniset rakenteet. On
kuitenkin erityisesti huomattava, että näiden lisäksi liikennejärjestelmiin liittyvä muu maankäyttö voi paikoin aiheuttaa merkittäviä paikallisia muutoksia. Tällaisia ovat esimerkiksi muutokset
maankäytön tehokkuudessa tai käyttötarkoituksessa.

12.2 Luonnonympäristön kuvaus linjausten
alueella
Vaihtoehtojen lähialueet ovat kaupunkimaista rakennettua ympäristöä viher- ja vapaa-alueineen sekä kaupungin liikenneväylien halkomaa merimaisemaa. Varsinaista luonnonympäristöä on
verraten vähän. Vaihtoehtolinjausten alueella ei ole luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojeluohjelmien kohteita, mutta luonnoltaan arvokkaita muita kohteita on useita (kuva 12.1).
Linjauksien alueilla olevia luonnonympäristöjä luonnehtivat
entisten peltojen jäätyä pois viljelykäytöstä puistomaisuus tai
pensaikkoisuus, sekä pienimuotoisuus. Laajempia luonnonympäristökokonaisuuksia linjausten lähiympäristössä ei ole. Tässä
arvioinnissa on keskitytty luonnonympäristöihin eikä puisto- ja
nurmialueita tai katujen kapeita viheralueita ole erikseen tekstissä käsitelty elleivät maastoselvitykset ole antaneet siihen erityistä aihetta. Merkittävämpiä luonnonympäristöjä on lähinnä
Hanasaaressa, Karhusaaressa ja Gräsanojan ympäristössä.
Otaniemessä linjausten pohjoispuolella on Laajalahden Natura
2000 –alue. Se on kuitenkin niin syrjässä, ettei varsinaista
luonnonsuojelulain 65 §:n mukaista arviointia tarvitse tehdä.
Aluetta käsitellään tarkemmin omassa Natura 2000 -kappaleessa. Kaikkien arvokohteiden ja -alueiden likimääräinen sijainti on
esitetty kuvassa 12.1.

Kuva 12.1. Luonnonarvoiltaan arvokkaat kohteet ja –alueet. Vaalean ruskea väri on asuinaluetta, punainen julkisen hallinnon, kaupan
ja muun yritystoiminnan aluetta ja harmaa teollisuus ja satamatoimintojen aluetta.
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12.3 Vaikutukset
12.3.1 Bussijärjestelmän vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen
Vaihtoehto 0 on nykyisen kaltainen bussijärjestelmä. Sillä ei ole
suoria vaikutuksia luontoon tai luonnon monimuotoisuuteen.
Vaihtoehto 0+ on kehitetty bussijärjestelmä, jossa tehdään uusia bussiliikenteen järjestelyjä useille eri alueille. Helsingin puolella järjestelyjä rakennetaan Porkkalankadun ja Lapinrinteen
alueelle. Näillä järjestelyillä ei ole vaikutuksia luonnonympäristöön, koska alueet ovat rakennettua ympäristöä.

Metroasemat sijoittuvat Espoossa Matinkylään, Niittymaalle,
Tapiolaan, Otaniemeen ja Keilalahteen. Helsingin puolella asema on Lauttasaaressa ja mahdollisesti Koivusaaressa.
Tunnelivaihtoehdossa vain asemien lippuhallit sijoittuvat maan
päälle.
Maanpäällisten rakenteiden vaikutuksia luonnonympäristöön on
tarkasteltu osalta niissä kohdin, joissa pystykuiluja tai rakennuksia on alustavien kaavailujen mukaan sijoittumassa luonnonympäristöön. Pystykuilurakennusten sijainti on viitteellinen
tässä vaiheessa, ja sijaintia voidaan tarkistaa jatkosuunnittelun
yhteydessä.

Metroasemat (lippuhallit ym.)
Espoon järjestelyillä on varsin vähäinen vaikutus luonnonympäristöön; lähinnä liikennealueiden laitojen viheralueet kapenevat
nykyisestä. Erityisiä luonnonarvoja ei näillä alueilla esiinny.

12.3.2 Metron vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen
Metrojärjestelmän osalta arvioidaan kahta erityyppistä vaihtoehtoa. Vaihtoehdoista toinen sijaitsee kokonaan maan alla
tunnelissa (Mt), ja toisessa on useita pintaosuuksia pääasiassa
Espoon puolella sekä aivan Helsingin länsirajalla (Mp).
Vaihtoehto Mt on metrorata kalliotunnelissa koko linjauksen
matkalla. Koska metrorata kulkee koko matkan maan alla melko syvällä tunnelissa, ei radalla ole luontovaikutuksia. Tunnelin
tiiviys suunnitellaan jatkossa niin, että pinnalle ei aiheuteta kuivumisriskejä.
Tunneleiden lähiympäristössä kallioperän pohjaveden virtaukset
muuttuvat, mutta vaikutukset pintaan ovat yleensä kalliotunneleiden lähialueella kasvillisuuden kannalta merkityksettömiä.
Tunnelinsuiden ja pystykuilujen ympäristössä luontaisen kasvillisuuden olosuhteet voivat muuttua ja jossain tapauksessa saattaa esiintyä paikallista pienialaista kuivumista. Kasvillisuudessa
tapahtuneiden muutosten määrä tunnelien yläpuolisilla alueilla tai pystykuilujen kohdalla jo toteutetuissa hankkeissa on
Helsingissä tehtyjen havaintojen perusteella erittäin vähäistä.
Pitkäaikaisista muutostrendeistä ei ole luotettavaa tutkimustietoa käytettävissä, mutta sitä saadaan mm. Vuosaaren satamahankkeen seurantojen yhteydessä.
Tunneleiden pohjavesiin ja muuhun rakennettavuuden selvittämiseen liittyvät tutkimukset ja tarkkailut ovat merkittävä osa
jatkosuunnittelua. Kyse on niin mittavista maastotyömääristä,
että niitä ei ole mahdollista tehdä kuin jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta.

Matinkylän, Tapiolan, Otaniemen ja Keilalahden asemien maanpäälliset rakenteet sijoittuvat rakennettuun ympäristöön, eikä
niillä ole erityisiä vaikutuksia luontoon.
Niittymaan aseman maanpäälliset rakenteet sijoittuvat vanhalle
peltoalueelle, josta osa on jo rakennettua ympäristöä. Alueella
ei ole erityisiä luonnonarvoja.
Lauttasaaren aseman maanpäälliset rakenteet sijoittuvat rakennettuun ympäristöön eikä niillä ole luontovaikutuksia.
Koivusaaren maanpäälliset rakenteet sijoittuvat Länsiväylän eteläpuolella sijaitsevalle pienelle metsäsaarekkeelle Länsiväylän ja
pienvenesataman välissä. Metsikkö jää pääosin rakenteiden ja
väylien alle. Metsikkö on harvaa varttunutta männikköä, jonka aluskasvillisuus on rehevää. Erityisiä luonnonarvoja alueella
ei ole ja erillisenä pienenä metsikkönä kohteella ei ole erityistä
merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta.

Pystykuilut
Pystykuilun maanpäällinen osa on yleensä vajaa 5 x 10 metrin
kokoinen yksikerroksinen rakennus, joka voidaan suunnitella ja
verhoilla ympäristön edellyttämällä tavalla. Mikäli kuiluille tarvitaan tieyhteyksiä, voidaan ne rakentaa maastoon sopeuttaen ja
ne voivat paikoin olla osa puistojen tai metsien kevyen liikenteen
verkostoa. Pienen koon takia rakennusten ja teiden vaikutukset
ovat vähäisiä ja hyvin paikallisia.
Matinkylän ja Niittymaan väliset kaksi pystykuilua sijoittuvat
rakennettuun ympäristöön. Niittymaata lähempänä oleva kuilu
sijoittuu pieneen puistikkoon Länsiväylän tuntumaan alueelle,
jossa kasvaa männikköä. Kohteella ei ole erityisiä luonnonarvoja. Tapiolan länsipuolinen pystykuilu sijoittuu asuinalueella
sijaitsevaan pienialaiseen kalliometsikköön. Kohteella ei ole eri-
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tyisiä luonnonarvoja. Mäntyviidassa oleva pystykuilu sijoittuu
asutuksen lähellä olevaan mäntyvaltaiseen sekametsään.
Otaniemen ja Keilaniemen alueella pystykuilut sijoittuvat rakennettuun ympäristöön. Hanasaaren pystykuilu sijoittuu avoimehkolle kallioalueelle, jossa kasvaa harvassa mäntyjä. Kallioalueen
ympärillä on rehevää kasvillisuutta ja itse kallioalueella tyypillisiä
kalliokasveja, kuten suolaheinä, maksaruohoja ja keto-orvokki.
Rakennuksen alle jää lähinnä kalliokasvillisuutta ja ympäröivää
lehtomaista kasvillisuutta. Puita ei merkittävässä määrin ole tarve kaataa. Vaikutukset ovat paikallisia.
Lauttasaaressa pystykuilu sijoittuu maisemallisesti merkittäväksi kallioalueeksi luokitellun Myllykallion pohjoispuolelle.
Ympäristö on vaihtelevaa kalliometsää ja lehtomaista kangasta.
Pystykuilulla ei ole vaikutuksia arvokkaalle kallioalueelle.
Mt-vaihtoehdon vaikutukset luonnonympäristöön ja luonnon
monimuotoisuuteen ovat kokonaisuudessaan hyvin vähäisiä ja
paikallisia, koska vähäiset vaikutukset kohdistuvat pienialaisesti
ja tavanomaiseen taajama-alueiden puistomaiseen tai rakennettuun ympäristöön. Lisäksi kuilujen sijaintia voidaan useassa
tapauksessa muuttaa, mikäli tarvetta siihen on.
Vaihtoehto Mp on metrorata osittain pintalinjauksena, osittain
tunnelissa. Erotuksena Mt-vaihtoehtoon rata kulkee usealla jaksolla pinnassa.
Rata kulkee pinnassa Espoon puolella Matinkylän aseman itäpuolelta miltei Koivu-Mankkaan tielle asti, lukuun ottamatta
betonitunnelijaksoa Länsiväylän ja Haukilahdenkadun alitse.
Rata nousee jälleen pintaan ennen Helsingin rajaa Karhusaaren
itärannalla, josta se jatkaa pintalinjauksena Helsingin puolelle
Länsiväylän etelänpuoleisella meripenkereellä, Karhusaaresta
Hanasaaren ja Koivusaaren kautta Lauttasaaren länsikärkeen.
Rata laskeutuu tunneliin Lauttasaaren Vaskilahdesta alkaen.
Tunneliosuuksien vaikutukset ovat samat kuin Mt-vaihtoehdossa.
Päältä avattavien betonitunneliosuuksien kasvillisuus joudutaan
rakentamisen yhteydessä poistamaan ja alueet metsittämään tai
muuten maisemoimaan uudelleen. Päältä ”avattavaa” osuutta
on Matinkylässä (kääntöraiteet), Länsiväylän alituksen kohdalla,
Länsi-Tapiolassa Merituulentien varrella, Karhusaaressa tunnelin
suun kohdalla sekä Katajaharjussa.
Matinkylän asemalta Gräsanojalle rata kulkee rakennetun alueen ympäröimällä avoimella/vähäpuustoisella viheralueella, jossa ei ole erityisiä luonnonarvoja. Gräsanlaaksosta Länsiväylälle
rata kulkee luonnonympäristössä ja ylittää mm. Gräsanojan.
Gräsanoja on osa etelä-pohjois –suuntaista luontaista viherakselia. Alue on pääosin vanhaa pensoittuvaa peltoa, Gräsanojan
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varressa on tiheähköä koivikkoa. Gräsanojan rannat ovat suurruohovaltaisen kasvillisuuden luonnehtimia valtalajeina mesiangervo, putket ja korpikaisla. Rata katkaisee laajemman viheralueen pohjoisosasta kahtia. Viheryhteys Gräsanojaa myöten
säilyy, mutta kapeana.
Niittymaan kohdalla rata sijoittuu rakennettuun ympäristöön
Merituulentien ja rakennusten väliin. Niittykummun koulun eteläpuolella rata halkoo vanhan pensoittuneen peltoalueen sekä
reheväkasvuisen sekapuumetsikön. Puusto on haapavaltaista
ja aluskasvillisuus suurruohovaltaista lehtomaista kangasta.
Tämäkin metsikkö on pienialainen ja teiden sekä rakennusten
rajaama, jolloin se ei toimi varsinaisena viheryhteytenä. Rata
pienentää metsikköä ja toisaalta jakaa sen kahtia. Alueella ei ole
erityisiä luonnonarvoja.
Rata menee tunneliin Suvikummunpolun länsipuolella, jossa
ympäristö on vanhaa peltoaukeaa ja pellon reunaosien kapeita
puusto- ja pensaikkorivejä. Osalle peltoalueesta on hiljan rakennettu asuntoja. Alueella ei ole erityistä merkitystä luonnonympäristönä eikä se muodosta merkittävää viherkäytävää etelässä
sijaitsevan esteen, Länsiväylän, takia. Pohjoisosa peltoalueesta
reunapuustoineen jää radan alle.
Metro tulee pintaan Karhusaaren itälaidassa. Rata kulkee siltoja
ja penkereitä pitkin itään ja sukeltaa tunneliin Katajaharjussa.
Karhusaaressa linjaus kulkee kapean, osin ruovikoituneen rantaniityn yli siltana. Linjaus halkoo Karhusaaren rehevän puistomaisen metsäalueen muuttaen alueen luonnetta. Metsäaluetta
on osittain hoidettu kaatamalla mm. huonokuntoisia lehtipuita.
Metsäalueella on paikallista merkitystä luonnonalueena.
Koivusaaressa linjaus kulkee Länsiväylän ja venesatama-alueen
välisessä kapeassa viherkaistaleessa, joka jää pääosin linjauksen alle. Viherkaistale on harvahkoa männikköä, jossa aluskasvillisuus on rehevää, mutta tavanomaista. Kolopuita ei ole.
Hanasaaressa linjaus halkoo harvapuustoista kalliomännikköä.
Ratalinjaus muuttaa saaren luonnetta ja kaventaa luonnonaluetta nykyisestä.
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12.3.3 Pikaraitiotien vaikutukset luontoon ja luonnon
monimuotoisuuteen
Pikaraitiotiepysäkkejä on Matinkylässä, Niittykummussa, Niittymaalla, Hakamäentiellä, Tapiolan keskustassa, Otsolahdentiellä,
Vuorimiehentiellä, Keilalahdessa, (Koivusaaressa) ja Lauttasaaressa. Näistä Matinkylä, Tapiola ja Lauttasaari ovat terminaalityyppisiä.
Vaihtoehto Pr on matalalattiaisten pikaraitiotielinjausten ”perusvaihtoehto”. Pikaraitiotien ratalinjaus kulkee pääosin maanpinnalla erityisesti Espoon alueella noudattaen olemassa olevia
liikenneväyliä. Se kulkee meripenkereellä Länsiväylän pohjoispuolella. Rata laskeutuu tunneliin Lauttasaaressa Katajaharjun
kohdalla. Lauttasaaressa linjaus rakenteineen vastaa metrolinjauksia.
Vaihtoehdon vaikutukset luontoon ovat hyvin vähäiset, koska linjaus noudattelee olemassa olevia liikenneväyliä. Liikenneväylien
varsien viherkaistaleet kapenevat paikoitellen, mutta sillä ei ole
erityisiä vaikutuksia luonnonympäristöön, koska viheralueet
ovat pääosin hoidettuja.
Koivusaaressa Länsiväylän pohjoispuolella sijaitseva kapeahko
metsäinen ranta-alue voi kaventua hieman. Rantapuusto säilyy.
Vaihtoehto Pk on Pr-vaihtoehdon kaltainen pikaraitiotielinjaus. Helsingin alueella radan linjaus ja vaikutukset ovat samat
kuin Pr-vaihtoehdossa. Espoon puolella erona on ratalinjauksen
sijainti kadulla Koivu-Mankkaan tien itäpuolelta Tykkitielle asti.
Vaikutukset eivät eroa Pr-vaihtoehdosta.
Vaihtoehto Pt on pikaraitiotielinjaus, joka kulkee tunnelissa
Espoon puolella Länsi-Tapiolasta Otaniemeen. Tunneli rakennetaan päistään maanpinnalta käsin samoin kuin osuus Hakalehdon
pohjoispuolelta Tapiolantielle lämpökeskuksen kohdalle saakka.
Näillä jaksoilla kasvillisuus poistetaan parinkymmenen metrin levyiseltä alueelta ja istutetaan rakentamisen yhteydessä.
Helsingin alueella radan linjaus ja vaikutukset ovat samat kuin
Pr-vaihtoehdossa. Espoon puolella Länsi-Tapiolan ja Otaniemen
välisellä linjauksella liikenneväylien viherkaistaleet eivät kapene, koska linjaus kulkee tunnelissa.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentamisen aikainen melu häiritsee linnustoa erityisesti välillä Koivusaari-Karhusaari. Häiriö on tilapäinen ja sitä voidaan
lieventää ajoittamalla rakennustyöt pesimäajan ulkopuolelle.
Muutoin rakentamisen aikaisia haittoja ei erityisemmin kohdistu
luontoon.

Vaihtoehto K on integroitu järjestelmä eli Kombi, jolla liikennöi
korkealattiainen raitiovaunu osittain yhdessä metrojunan kanssa.
Espoon puolella linjaus on pääosin kuten vaihtoehto Pr. Erona
ovat kolmen yksikön pituiset laiturit asema-alueilla, asemien pituuden ollessa Matinkylän ja Tapiolan välillä 200 metriä.
Osuudella Koivu-Mankkaan tien itäpuolelta Keilaniemeen linjaus kulkee kuten metron pintavaihtoehto Mp. Täällä vaikutukset
ovat vastaavat kuin Mp-vaihtoehdossa.

Helsingin alueella radan vaikutukset ovat samat kuin Pr-vaihtoehdossa. Paikalliset vaikutukset pystykuilujen sekä huoltotunnelien maanpäällisten rakenteiden osalta Lauttasaaren alueella
ovat kuten Mt-vaihtoehdossa.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Pikaraitiotievaihtoehtojen rakentamisen aikainen melu häiritsee
linnustoa erityisesti Koivusaaren ja Karhusaaren välillä. Häiriö
on tilapäinen ja sitä voidaan lieventää ajoittamalla rakennustyöt
pesimäajan ulkopuolelle. Muutoin rakentamisaikaisia haittoja ei
erityisemmin kohdistu luontoon.

12.4 Laajalahden Natura 2000 -alue
Natura 2000-verkostoon sisältyvä Laajalahden lintuvesi (FI0100028) sijaitsee Otaniemen pohjoispuolella käsittäen
Laajalahden vesistöalueen ja ranta-alueita. Alueen suojeluperusteena on sekä luontodirektiivi että lintudirektiivi.
Laajalahti on linnustoltaan kansainvälisesti arvokas, matala,
avara ja ruovikkoinen merenlahti itäisessä Espoossa. Rajaukseen
kuuluu varsinaisen ruovikkoalueen lisäksi myös entistä peltoa ja
pensaikkoa mantereen puolelta sekä avoimempaakin vesialuetta ulompana lahdella. Aluetta on ehdotettu Ramsar-kohteeksi1
ja se kuuluu IBA-alueisiin2. Laajalahti kuuluu myös FINIBA -alueisiin3.
Alue muodostaa varsin hyvän ekologisen kokonaisuuden käsittäen merenlahden vesialueen ja rannan ruovikoita, pensaikkoja,
avomaita ja metsiä. Rantaniittyjä ja -peltoja on niitetty ja laidunnettu vielä 1960-luvulla, mutta nyt ne ovat pensoittumassa
ja ruovikoitumassa, osin muuttumassa myös lehtipuustoa kasvaviksi korviksi.
Laajalahti on lintujen muutonaikaisena levähdysalueena yksi
Suomen etelärannikon parhaista. Muutonaikainen merkitys on
kasvanut 1990-ja 2000-luvuilla veden laadun paranemisen ja
pohjakasvillisuuden elpymisen myötä. Alueella levähtää ja pesii
useita lintudirektiivin lajeja. Alueella pesii vuosittain noin 250
vesilintuparia.
1

Ramsar –sopimus on kansainvälisesti merkittäviä kosteikkoja koskeva sopimus vuodelta 1971.
2
Important Bird Areas (IBA) on BirdLife Internationalin maailmanlaajuinen hanke tärkeiden lintukohteiden tunnistamiseksi ja suojelemiseksi.
3
Suomen tärkeät lintualueet (Finnish Important Bird Areas FINIBA).

Ruoholahti-Matinkylä metron/raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointimenettely, arviointiselostus
VAIKUTUKSET LUONTOON JA LUONNON MONIMUOTOISUUTEEN

Laajalahdella esiintyvät luontodirektiivin luontotyypit ovat:
Luontotyyppi
Laajat matalat lahdet
Itämeren boreaaliset rantaniityt4
Kostea suurruohokasvillisuus
Fennoskandian metsäluhdat
Boreaaliset lehdot

Osuus alueesta, %
78
11
5
0
0

4
Luontotyyppi on määritelty luontodirektiivissä erityisen tärkeäksi
luontotyypiksi.

Laajalahdella esiintyvät Natura 2000 tietolomakkeessa mainitut
lintulajit ovat:
kalatiira
kaulushaikara
kirjokerttu
kuikka
lapintiira
liro
luhtahuitti
mustakurkku-uikku
palokärki
pikkujoutsen
pikkulepinkäinen

pikkutikka
laulujoutsen
vesipääsky
suokukko
räyskä
uivelo
uhanalainen laji
ruskosuohaukka
pikkusieppo
ruisrääkkä

Laajalahden Natura 2000 –alue on raidelinjauksista lähimmillään 500 metrin etäisyydellä (pikaraitiotie Vuorimiehentien ja
Otaniementien risteysalueella). Kehä I:n ympäristövaikutusten
arvioinnin yhteydessä sekä Espoon eteläosien yleiskaavatyöhön liittyneessä arviossa rakennemallien vaikutuksista Natura
2000 –alueisiin on todettu, että liikennemelu ei aiheuta haittaa
Natura 2000 –alueen linnustolle. Tässä hankkeessa ainoastaan
pikaraitiotievaihtoehdoissa liikennöinti tapahtuu maanpinnalla.
Koska etäisyys Natura 2000 –alueelle on vähintään 500 metriä
ja lisäksi välimaastossa on sekä rakennuksia että metsää, ei liikennöinnistä arvioida aiheutuvan haittaa Natura 2000 –alueen
linnustolle tai muille luonnonarvoille, joiden perusteella se on
liitetty Natura 2000 –verkostoon.
Rakentamisen aikana syntyy melua tunnelien räjäytyksistä, louhinnasta, murskauksesta sekä muista rakennustöistä.
Arabianrannan rakentamisen yhteydessä on tutkittu koepaalutusten avulla melun vaikutusta lintuihin ja kaloihin (Kala- ja
Vesitutkimus Oy ym. 1996). Tutkimuksessa havaittiin, että vesija lokkilintujen määrät eivät vähentyneet paalutuksen takia,
mutta paalutus pelästytti linnut lentoon enimmillään vielä kilometrinkin päässä. Alle 250 metrin etäisyydellä paalutuspaikasta
vesilinnut häiriintyivät pahoin. Mikäli pikaraitiotien rakentaminen edellyttää mittavia paalutuksia Otaniemessä, näistä voi aiheutua tilapäistä häiriötä linnustolle lähinnä pesimisaikana. Muu
rakentamisesta syntyvä melu ei aiheuta voimakasta yhtäkkistä
melua ja etäisyyden lisäksi melun leviämistä estävät rakennukset ja metsäalueet. Tunnelivaihtoehdoissa räjäytys- ja louhintatyöt suoritetaan maan alla, jolloin niistä syntyvä melu ei ole
maan päällä haitallisen voimakasta, eikä näin ollen aiheuta häiriötä linnustolle.

Yhteenvetona voidaan todeta, että hankkeen vaihtoehdoilla ei
ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Laajalahden Natura 2000alueen niihin luonnonarvoihin, joiden perusteella alue on liitetty Natura 2000-verkostoon. Rakentamisaikainen melu, lähinnä hyvin voimakas ja impulssimainen, voi satunnaisesti häiritä
linnustoa. Mahdollista häiriötä voidaan lieventää ajoittamalla
Otaniemessä tehtävät maanpäälliset rakennustyöt pesimäajan
ulkopuolelle.

12.5 Luontodirektiivin liitteen IV lajit
Luontodirektiivin liitteen IV lajeista raidelinjausten läheisyydessä esiintyy lepakoita. Lepakoiden saalistuspaikkoja on
Vaskisalmessa ja Otaniemessä. Otaniemessä on myös muutamia
rakennuksia, joita lepakot käyttävät lepopaikkoinaan. Muualla
raidelinjausten alueella ei ole erityisiä lepakoiden esiintymisalueita.
Vaskisalmessa lepakot saalistavat venesatamassa ja Länsiväylän
sillan alla, satunnaisesti myös Vaskisalmen pohjoispuolella
Katajaniemen rannalla. Otaniemessä lepakoita esiintyy etupäässä rantojen tuntumassa ja metsäalueilla, pohjanlepakko saalistaa myös avoimissa ympäristöissä.
Vaskisalmessa metron pintavaihtoehdossa Länsiväylän ja venesataman välinen harva puustorivi hävinnee, minkä takia lepakot
voivat tilapäisesti välttää aluetta, jos tuulisuus lisääntyy. Puusto
on varsin harvaa ja sen merkitys lepakoille voi olla melko vähäinen. Pikaraitiotielinjauksissa Länsiväylän eteläpuolella ei tapahdu muutoksia, ja pohjoispuolellakin muutokset ovat varsin
vähäisiä säilyttäen rantapuuston. Näin ollen ympäristö ei muutu
epäedulliseksi lepakoille.
Otaniemessä raidelinjaus ei vaikuta lepakoiden suosimiin rakennuksiin ja koska linjaus seuraa nykyisiä liikenneväyliä, ei se myöskään muuta ympäristöä lepakoiden kannalta epäedulliseksi.
Arviointityön yhteydessä ei katsottu tarpeelliseksi tehdä detektorin avulla suoritettavaa yksityiskohtaisempaa lepakkokartoitusta vaihtoehtoisilta linjauksilta.

12.6 Yhteenveto ja vertailu
Kaikista raidevaihtoehdoista metron tunnelilinjauksella on
vähäisimmät vaikutukset luonnonympäristöön. Mt-vaihtoehdon
luontoon vaikuttavia osia ovat osa järjestelmän maanpäällisistä
osista kuten asemien lippuhallit sekä pystykuilurakenteet, joiden vaikutukset ovat paikallisia.
Suurimmat vaikutukset aiheutuvat metron pintavaihtoehdosta, mutta tämänkin vaihtoehdon vaikutukset ovat varsin paikallisia.
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Pikaraitiotievaihtoehtojen
vaikutukset
luonnonympäristöön
jäävät metron pintavaihtoehtoa vähäisemmiksi, koska linjaukset kulkevat pääosin olemassa olevien liikenneväylien varressa. Matinkylän ja Niittymaan välisellä linjauksella vaikutukset
ovat vastaavat kuin metron pintavaihtoehdossa. Merkittävin ero
on Helsingin alueella, jossa pikaraitiotievaihtoehdot ohittavat
Karhusaaren ja Hanasaaren luonnonympäristöltään arvokkaimmat osat. Myös Koivusaaressa vaikutukset ovat vähäisemmät
kuin metron pintavaihtoehdossa. Pikaraitiotievaihtoehtojen välillä vaikutukset luonnonympäristöön eroavat toisistaan marginaalisesti, ja erot liittyvät enemmänkin kaupunkikuvaan kuin
varsinaisesti luontoon (rakennetun ympäristön viherkaistaleet,
puurivistöt jne.).
Hankkeella ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Laajalahden
Natura-2000 alueen niihin luonnonarvoihin, joiden perusteella
alue on liitetty Natura 2000-verkostoon.
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13 Melu- ja päästövaikutukset
Liikenteen aiheuttaman melun ja päästöjen arvioinnissa on keskitytty vaikutusten arviointiin Länsiväylän joukkoliikennekäytävän alueella (lähivaikutusalue 1) Matinkylän ja Ruoholahden
välillä suunniteltujen raideyhteyksien varrelle.

13.1 Tarkastelun lähtöoletukset ja epävarmuustekijät
Tehdyt tarkastelut perustuvat oletukseen, että asukas- ja työpaikkamäärät ovat kaikissa vaihtoehdoissa samat. Raideliikenneasemien lähialueilla on kuitenkin käytännössä maankäyttö usein
tiiviimpää kuin bussijärjestelmissä, joka lisää raideliikenteen käytön houkuttelevuutta jota ei ole tässä tarkastelussa huomioitu.
Tarkastelu on päästöjen osalta karkea arvio. Tulokset soveltuvat
vaihtoehtojen vertailuun. Niiden tarkoitus ei ole kuvata vaihtoehtojen absoluuttisia päästömääriä vuoden 2030 tilanteessa.
Tarkastelut perustuvat liikenne-ennusteisiin, jotka pohjautuvat
YTV:n liikenne-ennustemalliin ja oletukset, jotka sisältyvät YTV:n
liikennejärjestelmätyön liikenne-ennusteisiin ovat voimassa myös
tässä työssä. Ennusteet on tehty vuoden 2030 tilanteeseen.
Liikenteen aiheuttaman melun suuruuteen vaikuttavat etupäässä liikennemäärä, ajonopeudet ja raskaiden ajoneuvojen osuus.
Uusien raideliikennevälineiden osalta melutarkastelut perustuvat maastomallipohjaiseen laskentaan ja bussien melupäästön osalta pohjoismaisen melulaskentamallin lähtömelutasojen
muutoksen arviointiin.
Päästölaskennassa liikenne-ennustemallilla on laskettu kulkuvälinekohtaiset suoritemäärät, joista päästömäärät on laskettu
yksikköpäästökertoimia käyttäen. Päästökertoimina on käytetty VTT:n LIPASTO-järjestelmän yksikköpäästöjä sekä Enpriman
arvioita sähköenergiantuotannon ominaispäästöistä. Oletuksia
ajoneuvokannan oleellisesta muuttumisesta nykyisestä ei ole
tehty. Ajoneuvojen päästökertoimet noudattavat EURO 3 –normin täyttäviä ajoneuvoja. Uudempien EURO 4:n tai EURO 5:
n päästönormien mukaisia päästökertoimia ei kirjoittamishetkellä ollut saatavissa. Raideliikenteen energiankulutuksen päästöt on laskettu nykyisen sähköntuotannon päästökertoimilla.
Tarkastelussa ei ole tehty oletuksia Suomen ilmastotavoitteiden
ja päästökaupan mahdollisista vaikutuksista sähköntuotannon
rakenteeseen vuonna 2030.
Tämän työn tarkoituksena on vertailla vaihtoehtoja, ja vaihtoehtojen väliset oleelliset erot saadaan selville, vaikka lähtöoletuksiin sisältyy epävarmuuksia liikenne-ennusteiden sekä ajoneuvokannan osalta.

Tässä työssä on oletettu bussikaluston olevan nykyisen kaltaisia
dieselbusseja. Tällä hetkellä länsisuunnalla ei voi käyttää kaasubusseja, koska ne eivät saa liikennöidä Kampin bussiterminaaliin. Jos bussien polttoaineena on tulevaisuudessa jokin muu
polttoaine, esimerkiksi maakaasu tai biopolttoaine, se vaikuttaa
kaikkiin vaihtoehtoihin päästöjä vähentävästi.
Lasketut päästöt Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä ovat
merkittävästi pienempiä raidejärjestelmissä kuin bussijärjestelmissä. Raideliikenteellä on lisäksi yhdyskuntarakennetta tiivistävään suuntaan ohjaava vaikutus ja suurimmat ympäristölliset
hyödyt tulevat esiin pitkällä aikavälillä. Sähköisen raideliikenteen ympäristöhaitat kuljetettua henkilökilometriä kohden ovat
pienemmät kuin polttomoottoritekniikkaan perustuvilla ajoneuvoilla.
Vaikutukset bussimäärien vähenemisestä keskittyvät eräille Kampin katuosuuksille. Tarkasteltujen vaihtoehtojen välillä liikennemäärien erot katuverkolla ovat yleisesti pieniä.
Vaihtoehtojen välillä on melun ja päästöjen osalta käytännössä kaksi vaihtoehtoa: bussijärjestelmä ja raidejärjestelmä
Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välillä. Raidejärjestelmissä
bussien liikennesuorite on pienempi kuin bussijärjestelmissä.
Raidejärjestelmässä on vähemmän busseja Länsiväylällä ja
niillä Ruoholahden kaduilla (Porkkalankatu - Ruoholahdenkatu
– Lapinrinne), jotka vievät Kampin bussiterminaaliin. Näillä
osuuksilla päästömäärät ja meluhaitat vähenevät.

Jos Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välinen joukkoliikenne
hoidetaan raideratkaisuna, poistuvat Länsiväylältä ja Kampista
(Länsiväylä – Porkkalankatu - Ruoholahdenkatu – Lapinrinne)
kaikki nykyiset Espoon suunnan bussit (paitsi yöbussit). Espoossa
ei merkittäviä muutoksia juurikaan ole, koska seutulinjojen poisjäänti korvautuu syöttöbusseilla, joita liikennöi suunnilleen sama
määrä kuin seutubusseja. Raidejärjestelmissä bussimäärät kaupunkien rajalla Länsiväylällä vähenisivät n. 2 600 kpl/vrk.
Henkilöautoliikenteen määrässä Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välillä ei tapahdu ennusteiden perusteella juurikaan muutoksia, jos länsisuunnan bussit korvataan raiteella. Tältä osin eri
vaihtoehtojen välillä ei ole oleellisia eroja: metrovaihtoehdossa
on hieman vähennystä henkilöautomäärissä kun taas pikaraitiotievaihtoehdoissa henkilöautojen määrä hieman lisääntyy.

13.2 Melulaskennat
Uusien raidevälineiden osalta on tehty maastomallipohjaiset
melulaskennat pintaliikenneosuuksien osalta. Laskennoissa
ei huomioitu mahdollisia, tulevia meluntorjuntarakenteita.
Melulaskennoissa on käytetty nykyisiä asukasmääriä melualueilla asuvien määrän laskennassa. Melukartat ovat liitteenä 2.

Taulukko 13.1. Joukkoliikennevälineiden vuotuiset ajokilometrit vuoden 2030 tilanteessa eri vaihtoehdoissa
Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä.
Joukkoliikennesuoritteet vuoden 2030 vuorokaudessa ennusteiden mukaan (milj.km/vuosi)
VE 0

VE 0+

VE metro

VE
pikaraitiotie

VE kombi

Etelä-Espoon seutulinjat / liityntäbussit

13,4

13,4

3,5

3,5

3,5

Metro (vaunuparikm)

0,00

0,00

3,9

0,8

3,7

Pikaraitiotie (vaunukm)

0,00

0,00

0

2,0

0

Taulukko 13.2. Muiden ajoneuvojen vuotuiset ajokilometrit vuoden 2030 tilanteessa eri vaihtoehdoissa
Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä.

Ajoneuvojen kilometrisuorite (milj. ajon km/vuosi)
ero ve0:n
suhteellinen ero ve0:n

VE 0

VE 0+

VE metro

VE
pikaraitiotie

VE kombi

465

465

468

470

469

-0,26

2,75

4,22

3,17

-0,06 %

0,59 %

0,91 %

0,68 %
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Raideliikenteen melutasot on laskettu SoundPLAN – melulaskentaohjelmalla (versio 6.2), joka perustuu pohjoismaisiin tie- ja
raideliikennemelun laskentamalleihin (1996). Melulaskentoja
varten on muodostettu digitaalinen 3D-maastomalliaineisto.
Melulaskennat on tehty 20 x 20 m laskentaruudukolla siten, että
melun vastaanottopisteen korkeudeksi on määritelty 2,0 m.
Melulaskennoissa on tarkasteltu päiväajan (klo 07–22) keskiäänitasoa LAeq. Raideliikennemelua on tarkasteltu ennustetilanteessa vuonna 2030. Melutasovyöhykkeet 55 – 65 dB on esitetty
5 dB välein liitteen 2 kuvissa.

Junamelulaskennan lähtötiedot
Metroliikenteen osalta laskennoissa on käytetty raportissa
”Raideliikennemelun laskentamallin lähtöarvot metrojunille”
(Eurasto 2003) määriteltyjä metrojunien parametreja ja junatyyppikorjauksia. Tässä työssä on käytetty uudemman m200metrosarjan vakioiden a ja b arvoja. Mittausten perusteella
vanhemman m100-sarjan metrojunat ovat noin 1 - 2 dB meluisampia kuin uudemman m200-sarjan junat. Pikaraitiotien
parametreina on käytetty ruotsalaisia Tvärbanan- pikaraitiotien
lähtöarvoja.
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ja ajoneuvoliikenteen melujen häiritsevyys on tästä syystä erilaista. Raideliikenteen meluun liittyy vielä etenkin mutkaisilla
osuuksilla kiskojen kirskunta ja kolina, jotka eivät näy mallinnetuissa melutasoissa.

Taulukko 13.3. Nykyiset asukasmäärät ennustetuilla raideliikenteen melualueilla.
Asukkaat raideliikenteen melualueilla (päivämelutasot dB(A))
Vaihtoehto

Metro tunnelissa
Metro pinnassa
Pikaraitiotie
kadun vieressä
Pikaraitiotie
kadulla
Pikaraitiotie
tunnelissa
Kombi

55 - 60 dB(A)

60-65 dB(A)

yli 65 dB(A)

Melun suhteen bussimäärien muutoksella on puolestaan eroa
Kampin ja Ruoholahden kaduilla (Porkkalankatu - Ruoholahdenkatu – Lapinrinne) bussijärjestelmän ja raidejärjestelmien välillä. Muualla ajoneuvoliikenteen määrät ovat niin suuret, että
bussien poistuminen ei aiheuta melutasojen muutoksia raidejärjestelmissä. Yksittäisten bussien aiheuttama meluhäiriö kuitenkin poistuu. Ruoholahdenkadulla melutasot vähenevät noin
2,2 dBA. Lapinrinteen bussikadulla 85-95 % liikenteestä koostuu
busseista, joten lähtömelutaso vähenee noin 68 dB(A):n tasosta
noin 54 dB(A):n tasoon.

yhteensä

0

0

0

0

30

0

2

32

322

69

12

403

Menetelmä

328

69

12

409

94

50

12

156

87

46

20

153

Vaihtoehtojen vaikutuksia päästöihin on tarkasteltu laskennallisten päästömäärien avulla. Lähtötietoina käytettiin liikenneennustemallilla laskettuja suoritetietoja. Mallilla laskettiin kulkutapakohtaiset kilometrisuoritteet ruuhkatuntien ja päiväajan
tunnin osalta. Tuntikohtaiset suoritteet laajennettiin vuoden
suoritteiksi yksilöllisen ajoneuvoliikenteen (ajoneuvoliikenne
pois lukien bussit) osalta kertoimilla 730 (aamutunti), 4197,5
(päivätunti) ja 730 (iltatunti) ja joukkoliikenteen osalta kertoimilla 1530 (ruuhkatunti) ja 4219 (päivätunti).

13.3 Päästömäärämuutokset

Lähtötietoina väestötietokanta SeutuCD 2003

Asukasmäärät melualueilla 55, 60 ja 65 dB
Suoritteet kerrottiin päästökertoimilla ja tuloksena saatiin vuoden päästömäärät eri ainelajien osalta kullekin vaihtoehdolle.
Vaihtoehtoja verrattiin nollavaihtoehtoon ja päästömäärien erotusten perusteella tehtiin arviot vaihtoehtojen vaikutuksesta
päästömääriin.

Työn yhteydessä on tarkasteltu raideliikenteen melualueille jäävien nykyisten asukkaiden määriä vuoden 2030 liikenne-ennusteiden perusteella. Asukasmääriä on tarkasteltu koko raidelinjalla. Asukasmäärät on saatu SeutuCD:n väestötietokannasta
(2003). Melualueet kuvaavat vuoden 2030 ennustettua tilannetta, mutta väestömäärät ovat vuoden 2003 asukasmäärien
mukaisia.

Päästölaskenta tehtiin VTT:n ylläpitämän LIPASTO – laskentajärjestelmän yksikköpäästökertoimien mukaan bussien ja muiden
ajoneuvojen osalta. Ajoneuvojen päästökertoimet noudattavat
EURO 3 – normin täyttäviä ajoneuvoja. Uudempien EURO 4 tai
EURO 5 mukaisen päästönormin mukaisia kertoimia ei kirjoittamishetkellä ollut saatavissa.

Laskelmien mukaan yli 55 dB(A) suuruisen melun alueella on 0
– 409 asukasta vaihtoehdosta riippuen. Eri raidevaihtoehtojen
osalta pinnassa kulkevilla pikaraitiotievaihtoehdoilla on eniten
asukkaita yli 55 dB(A) suuruisen melun alueella. Pikaraitiotie
kulkee Tapiolan kohdalla kadulla, jossa on kerrostaloja suhteellisen lähellä linjausta. Jatkosuunnittelussa on meluntorjuntaan
kiinnitettävä huomiota erityisesti Tapiolan alueella pinnassa kulkevissa vaihtoehdoissa. Asukasmäärät yli 55, 60 ja 65 dB(A)
melualueilla on esitetty taulukossa 13.3.

Laskelmien mukaan uusien raideyhteyksien melualueet ovat kapeita eikä yli 55 dB(A) alue leviä kauas raiteesta. Katujen muun
liikenteen aiheuttamat melutasot ylittävät selvästi raideliikenteen melun. Raideliikenteen melu on luonteeltaan hetkittäin
toistuvaa ajoneuvoliikenteen melun ollessa tasaisempaa. Raide-

Raideliikennevälineiden päästöt ja energiankulutus laskettiin
Fortumin/Enpriman arvioimien energiantuotannon yksikköpäästökertoimien avulla vuoden 2004 tasossa.

Kuva 13.1. Kuvassa on verrattu bussijärjestelmän (musta) ja
raidejärjestelmien (sininen) mukaisten vaihtoehtojen pintaliikenteen melun lähtömelutasoja Ruoholahden / Kampin alueella.
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Taulukko 13.4. Bussien osalta käytetyt päästökertoimet (kaupunkilinja-auton yksikköpäästöt, EURO 3, 18 matkustajaa).

Tehdyt oletukset
•

CO

2,4

g/km

HC

1,4

g/km

Nox

7,6

g/km

Hiukkaset

0,21

g/km

SO2

0,012

g/km

CO2

1 231

g/km

kulutus (milj.l)

0,463

l/km

4,7

kWh/km

Energiankulutus GWh

•
•
•
•

henkilöauton yksikköpäästöt on laskettu EURO 3 (1,8
matk/ajoneuvo) normin mukaisilla päästökertoimilla.
diesel-ajoneuvojen osuus henkilöautoista 15%, raskaiden
ajoneuvojen osuus ajoneuvoista 10 %
raskas auto on laskettu EURO 3 (50% kuorma) normin
mukaisilla kertoimilla
metrojunassa on 2 vaunuparia
pikaraitiotievaunussa on 200 paikkaa

Tässä yhteydessä ei tehty pitoisuuslaskentoja. Päästömäärämuutokset kertovat suuntaa-antavasti, millä kaduilla ja alueilla
vaihtoehtojen välillä on eroa päästöissä ja ilmanlaadussa.
Päästömäärät Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä

Taulukko 13.5. Raideliikenteen osalta käytetyt sähköntuotannon
päästökertoimet (Enprima).

CO

0,18

g/kWh

HC

0,026

g/kWh

NOx

0,48

g/kWh

Hiukkaset

0,049

g/kWh

SO2

0,39

g/kWh

CO2

260

g/kWh

Metron energiankulutusarvona käytettiin 5 kWh/vaunuparikm ja
pikaraitiovaunun 0,0583 kWh/paikkakm.

Taulukko 13.6. Muun ajoneuvoliikenteen osalta käytetyt päästökertoimet.

kevyet
ajoneuvot

raskaat
ajoneuvot

yhdistetty

CO

0,891

1

0,90145

g/km

HC

0,171

0,87

0,24072

g/km

Nox

0,169

3,3

0,4821

g/km

Hiukkaset

0,022

0,17

0,03685

g/km

SO2

0,006

0,0059

0,005815

g/km

CO2

156,000

623

202,7

g/km

kulutus (l/km)

0,067

0,234

0,083385

l/km

Energiankulutus
GWh

0,598

2,4

0,7782

kWh/km

Vaihtoehtojen välillä on eroja liikenteen aiheuttamissa päästömäärissä. Kokonaispäästöistä valtaosan aiheuttaa henkilöautoliikenne. Joukkoliikennevälineiden suurin päästölaji on typen
oksidit ja muun ajoneuvoliikenteen osalta häkä. Päästömäärien
laskennassa on metron ja pikaraitioteiden osalta huomioitu vain
uusi ratalinja Ruoholahdesta Matinkylään. Raidejärjestelmissä
Jokerin linja päättyy Tapiolaan, kun se bussijärjestelmissä vie
Westendin asemalle, joka vähentää Jokerin ajosuoritetta ja siten
myös päästöjä suhteessa bussivaihtoehtoihin Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä. Päästölaskelmissa on huomioitu suorite
ja päästöero. Bussien ja muiden ajoneuvojen osalta laskennassa
on mukana Länsiväylän joukkoliikennekäytävän bussiliikenne.
Joukkoliikenteen päästöt
Joukkoliikenteen päästömäärät ovat kuvassa 13.2 ja taulukossa 13.7.
Raideliikennevaihtoehdoissa häkä-, hiilivety- ja typen oksidien
määrälliset päästöt vähenevät bussijärjestelmään verrattuna 59
– 72 %. Hiukkas- sekä hiilidioksidipäästöt vähenevät 27 - 46 %.
Polttonesteiden kulutus vähenee 74 % ja energiankulutus 32 –
45 % suhteessa bussijärjestelmään. Rikkidioksidipäästömäärät
kasvavat raidejärjestelmissä suhteessa suhteellisesti huomattavasti bussijärjestelmään verrattuna, mutta päästömäärien lisäys
on vähäinen, noin 7 - 10 tonnia vuodessa. Raideliikenteen päästöjä voi suhteuttaa energiantuotannon päästöihin: pääkaupunkiseudun energiantuotannon rikkidioksidipäästöt olivat vuonna
2004 5467 tonnia.
Päästöjen muutos on seurausta bussiliikenteen vähenemisestä ja sähkön kulutuksen lisääntymisestä raidevaihtoehdoissa.
Raidevaihtoehdoissa energiankulutuksen pienentyminen osoittaa raideliikenteen energiatehokkuutta kuljetettua matkustajaa
kohden. Päästöjen vähennys on osaltaan seurausta energiatehokkuudesta ja osaltaan keskitettyjen laitosten puhtaammasta palamistapahtumasta. Rikkidioksidipäästöjen lisääntyminen
on sidoksissa sähköntuotannossa käytettyihin polttoaineisiin ja

sähköntuotannon rakenteeseen, joiden laskelmissa oletetaan
olevan nykyisien kaltaisia.
Taulukko 13.7. Bussien, metron ja pikaraitiotien kokonaispäästöt Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä.
Bussien, metron ja pikaraitiotien päästöt perustilanteessa
(ve0) ja päästöjen vähenemä eri vaihtoehdoissa perustilanteeseen verrattuna (tonnia/ vuosi)
VE 0

VE 0+ VE metro

VE pikaraitiotie

VE
kombi

CO

32

0

-20

-19

-21

HC

19

0

-13

-13

-13

102

0

-67

-63

-67

Hiukkaset

3

0

-1

-1

-1

SO2

0

0

7

10

7

CO2

NOx

16 491

0

-7 360

-5 263

-7 518

Polttonesteiden
kulutus (milj.l)

6

0

-5

-5

-5

Energiankulutus
GWh

63

0

-28

-20

-29

CO

0%

-64 %

-59 %

-64 %

HC

0%

-72 %

-70 %

-72 %

NOx

0%

-65 %

-62 %

-66 %

Hiukkaset

0%

-42 %

-27 %

-43 %

SO2

0%

4468 %

6425 %

4321 %

CO2

0%

-45 %

-32 %

-46 %

Polttonesteiden
kulutus (milj.l)

0%

-74 %

-74 %

-74 %

Energiankulutus
GWh

0%

-44 %

-32 %

-45 %
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Koko liikenteen päästöt
Raidevaihtoehdoissa päästöt ovat pienemmät kuin bussijärjestelmään perustuvissa vaihtoehdoissa (taulukko 13.8).
Poikkeuksena ovat rikkidioksidin päästöt, joiden osalta raidevaihtoehdoissa päästömäärät ovat suhteellisesti suuremmat
(absoluuttiset määrät ovat pieniä).
Taulukko 13.8. Liikenteen vuotuisten päästöjen määrämuutokset eri vaihtoehdoissa v.2030 ennusteen mukaan Länsiväylän
joukkoliikennekäytävässä.
Autojen ja bussien päästöt perustilanteessa (ve0) ja päästöjen vähenemä eri vaihtoehdoissa perustilanteeseen verrattuna (tonnia / vuosi)
VE 0

Kuva 13.3. Autojen, bussien, metron ja pikaraitiotien yhteenlasketut vuotuiset päästömäärät
Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä eri vaihtoehdoissa.

VE
metro

VE pika- VE
raitiotie kombi

CO

452

0

-18

-15

-18

HC

131

0

-13

-12

-13

NOx

326

0

-65

-61

-65

20

0

-1

-1

-1

SO2

3

0

7

10

7

CO2

110 842

-53

-6 803

-4 407

-6 876

Polttonesteiden
kulutus (milj.l)

45

0

-4

-4

-4

Energiankulutus
GWh

425

0

-26

-17

-26

CO

0%

-4 %

-3 %

-4 %

HC

0%

-10 %

-9 %

-10 %

NOx

0%

-20 %

-19 %

-20 %

PM

0%

-5 %

-3 %

-5 %

SO2

0%

251 %

361 %

243 %

CO2

0%

-6 %

-4 %

-6 %

Polttonesteiden
kulutus (milj.l)

0%

-10 %

-9 %

-10 %

Energiankulutus
GWh

0%

-6 %

-4 %

-6 %

PM

Kuva 13.2. Joukkoliikenteen vuotuiset päästömäärät Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä eri
vaihtoehdoissa

VE
0+
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Vaikutukset ilmastonmuutokseen ja energiankulutukseen
Raideliikenteeseen perustuvissa järjestelmissä merkittävimmän kasvihuonekaasun hiilidioksidin päästöt vähenevät Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä 4 400 – 6 800 tonnia vuodessa, joka vastaa
noin 4 – 6 % vähennystä bussivaihtoehtojen päästöihin verrattuna.
Polttonesteiden kulutus vähenee yli 9 % ja energiankulutus 4 – 6 %
kaikissa raideliikennejärjestelmissä verrattuna bussijärjestelmään.
Raideasemien läheisyydessä maankäyttö rakentuu käytännössä tiiviimmin kuin busseihin perustuvassa liikennejärjestelmässä (jota ei
tässä tarkastelussa ole huomioitu). Tiiviimmin rakentuneen yhdyskuntarakenteen energiankäyttö on huomattavasti tehokkaampaa kuin
väljemmin rakentuneen yhdyskunnan.
Aiemmin on arvioitu Marja-radan vähentävän hiilidioksidipäästöjä
noin 10 000 tonnia vuodessa (Pääkaupunkiseudun kasvihuonekaasupäästöihin merkittävästi vaikuttavat hankkeet – päästöjen vähentämismahdollisuudet, YTV C2002:6). Nyt tehdyt laskelmat ovat samansuuruisia Marja-radan lukujen kanssa. Mainitussa selvityksessä arvioitiin joukkoliikennepainotteisen liikennepolitiikan voivan vähentää
hiilidioksidipäästöjä noin 70 000 tonnia vuodessa pääkaupunkiseudun alueella (selvityksessä oli toimenpiteinä Marja-rata, länsimetro,
PISARA, bussiliikenteen nopeuttaminen ja myös ajoneuvoliikenteen
ruuhkamaksujärjestelmä). Vertailun vuoksi selvityksessä todettiin
jätteenkäsittelyä tehostamalla voitavan vähentää hiilidioksidipäästöjä 311 000 tonnia vuodessa, jätteen käytöllä energiantuotannossa vähennettäisiin 227 000 tonnia vuodessa ja yhdyskuntarakenteen
eheyttämisen voivan vähentää päästöjä noin 330 000 tonnia vuodessa (tämä tukee oletusta, että raideliikenteen päästöjä vähentävä vaikutus kohdistuu ennen kaikkea raiteiden mahdollistamaan yhdyskuntarakenteen tiivistämiseen, joka parantaa edelleen joukkoliikenteen
toimintaedellytyksiä.).

Kuva 13.4. Hiilidioksidipäästöt eri vaihtoehdoissa Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä

Taulukko 13.9. Eri välineiden energiatehokkuus (kWh / henkilökilometri) kunkin vaihtoehdon osalta laskettuna
Kalusto

VE 0

VE 0+

VE metro

VE pika-raitiotie

VE kombi

Metro

0,08

0,08

0,08

0,08

0,12

Pikaratikka

0,15

0,15

0,15

0,22

0,72

Bussi

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Taulukossa esitetyt luvut perustuvat liikenne-ennusteesta saatuihin
matkustajamääriin ja laskettuihin energiankulutusarvoihin.
Metrokaluston energiatehokkuus on suurin eri vaihtoehdoissa.
Kombivaihtoehdossa metron energiatehokkuus on pienempi kuin muissa vaihtoehdoissa, koska metroa liikennöidään pidemmillä yksiköillä,
tosin hieman harvemmalla vuorovälillä, mutta myös hieman pienemmillä matkustajamäärillä. Pikaraitiotiekaluston energiatehokkuus on
pienempi kuin metrokaluston, joka on seurausta metroa pienemmistä
matkustajamääristä. Kombikaluston energiankulutus on suurin, joka
on seurausta tiheästä liikennöinnistä ja suurista liikennöintiyksiköistä
sekä liikennöinnistä Hakaniemeen saakka.

Kuva 13.5. Energian vuotuinen käyttö eri vaihtoehdoissa Länsiväylän joukkoliikennekäytävässä
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Bussikaluston energiatehokkuus on noin kolmannes metron energiatehokkuusarvosta.
Alueelliset päästömäärämuutokset
Niiden osa-alueiden osalta, joilla on olettavissa muutoksia liikennemäärissä, tehtiin erilliset päästölaskennat. Tarkastellut alueet olivat
Matinkylä, Tapiola ja Kamppi/Ruoholahti. Lisäksi laskettiin erikseen
Länsiväylän päästöjen muutos. Tarkastelussa laskettiin päästöt alueen
niiltä kaduilta ja teiltä, joilla oli oleellisia eroja ajoneuvo- tai bussimäärissä perustilanteen ja vaihtoehtojen välillä.
Alueellisessa tarkastelussa vaihtoehtojen välillä on suuriakin eroja.
Matinkylässä raide- ja bussivaihtoehtojen välillä ei ole eroja päästömäärissä. Tapiolan alueella raidevaihtoehtojen päästöt ovat 1-9 % pienemmät kuin bussijärjestelmissä. Kampissa ja Ruoholahdessa raidevaihtoehdot vähentävät huomattavasti päästömääriä bussivaihtoehtoihin verrattuna (16-60%) kaduilla Porkkalankatu - Ruoholahdenkatu
– Lapinrinne. Länsiväylällä joukkoliikenteen päästöt vähenevät huomattavasti raidevaihtoehdoissa, mutta henkilöautojen päästöihin vaihtoehdolla ei ole merkitystä. Länsiväylän kokonaispäästöjä raidejärjestelmät vähentävät typen oksidien päästöjä 24 % ja yleisesti muita
päästöjä noin 10 %. Häkäpäästöt vähenevät noin 4 %.

Kuva 13.6. Joukkoliikennepäästöt Matinkylän alueella eri vaihtoehdoissa

Kuva 13.7. Muiden ajoneuvojen päästöt Matinkylän alueella eri vaihtoehdoissa

Kuva 13.8. Hiilidioksidipäästöt Matinkylän alueella eri vaihtoehdoissa

128

Kuva 13.9. (oikealla) Joukkoliikennepäästöt Tapiolan alueella eri vaihtoehdoissa
Kuva 13.10. Muiden ajoneuvojen päästöt Tapiolan alueella eri vaihtoehdoissa
Kuva 13.11. Hiilidioksidipäästöt Tapiolan alueella eri vaihtoehdoissa
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Kuva 13.12. Joukkoliikennepäästöt Ruoholahden ja Kampin kaduilla Porkkalankatu
- Ruoholahdenkatu – Lapinrinne eri vaihtoehdoissa
Kuva 13.13. Muiden ajoneuvojen päästöt Ruoholahden ja Kampin
Porkkalankatu - Ruoholahdenkatu – Lapinrinne eri vaihtoehdoissa

kaduilla

Kuva 13.14. Hiilidioksidipäästöt Ruoholahden ja Kampin kaduilla Porkkalankatu Ruoholahdenkatu – Lapinrinne eri vaihtoehdoissa
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Kuva 13.15. Joukkoliikennepäästöt Länsiväylällä eri vaihtoehdoissa
Kuva 13.16. Muiden ajoneuvojen päästöt Länsiväylällä eri vaihtoehdoissa
Kuva 13.17. Hiilidioksidipäästöt Länsiväylällä eri vaihtoehdoissa
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13.4 Vaikutukset ilman laatuun
Alueellisen päästölaskennan tuloksien perusteella voidaan sanoa, että:
•

•

•
•

ilmanlaatu paranee raideliikennevaihtoehdoissa huomattavasti Kampin ja Ruoholahden niillä katuosuuksilla,
joissa nykyisin liikennöivät Etelä-Espoon suunnan bussit
(Porkkalankatu-Ruoholahdenkatu, Lapinrinne)
ilmanlaatu paranee raideliikennevaihtoehdoissa hieman
joillakin Tapiolan katuosuuksilla. Tapiolan katutilat ovat
kohtuullisen avoimia ja hyvin tuulettuvia, joten ilman laatuvaikutukset bussi- ja raidejärjestelmien välillä ovat pienet. Tapiolassa Merituulentiellä bussien määrä on lähes
sama bussi- ja raidejärjestelmien välillä.
Matinkylässä eri järjestelmien välillä ei ole eroja ilman laadun suhteen.
Länsiväylällä bussimäärän pieneneminen vähentää joukkoliikenteen päästöjä, mutta muun ajoneuvoliikenteen
päästöihin eri vaihtoehdoilla ei ole vaikutusta Länsiväylän
osalta.

Raideliikennevälineissä käyttövoimana on sähkö. Bussien päästöt purkautuvat suoraa hengitysilmaan. Raidevälineiden päästöt syntyvät voimalaitoksissa, joissa palotapahtuma on paremmin hallittavissa ja päästöjen puhdistus tehokkaampaa.
Raidejärjestelmät yleisesti edistävät ilman laadun paranemista.

Ilmanlaatutarkastelun epävarmuustekijät
Tehdyt päästötarkastelut perustuvat liikenne-ennusteisiin. On
mahdollista, että ennusteissa aliarvioidaan henkilöauton käytön
muutosta. On mahdollista, että raideliikenteen käyttäjiksi siirtyy enemmän ihmisiä kuin mitä ennustetarkastelut osoittavat.
Tarkasteluissa ei ole huomioitu asemien lähialueiden maankäytön mahdollista tiivistymistä, joka lisää joukkoliikenteen käytön
houkuttelevuutta. On todennäköistä, että polttoaineiden hinnat
tulevat nousemaan pitkällä aikavälillä, joka siirtää enemmän
ihmisiä henkilöauton käytöstä joukkoliikenteen käyttäjiksi kuin
mitä nyt on ennustettu.
Päästölaskennoissa on käytetty EURO 3 – normin mukaisia
päästökertoimia. Tekninen kehitys tulee alentamaan ajoneuvojen päästöjä. Näillä näkymin vuonna 2008 voimaan tuleva EURO
5 – päästönormi on päästölajista riippuen 25-75 % tiukempi
kuin nykyinen EURO 3 – normi. Uusia normeja vastaavia päästökertoimia ei ollut mahdollista käyttää laskennoissa. Lisäksi on
mahdollista, että tulevaisuudessa käytetään polttoaineena nykyistä enemmän maakaasua tai biopolttoaineita. Tiukentuvat
normit pienentäisivät nyt laskettuja eroja, mutta erot säilyisivät
todennäköisesti samansuuntaisina.

Raidevälineiden osalta sähköntuotannon rakenteen muutosten
tai päästökaupan aiheuttamia vaikutuksia ei ole huomioitu laskelmissa. Päästökaupan arvioidaan alentavan sähköntuotannon
hiilidioksidipäästöjä.

Jatkosuunnittelussa huomioitavaa
Jatkosuunnittelussa ilman laatuvaikutusten osalta oleellisia vaikutuksia on niillä Kampin/Ruoholahden katujaksoilla, joilla nykyisin liikennöivät Espoon suunnan bussit. Mahdolliset pitoisuustarkastelut kannattaa keskittää näille katuosuuksille Länsiväylän
ja Kampin bussiterminaalin välillä.
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14 Raideliikenteen aiheuttama tärinä ja runkoääni
14.1 Tärinä

14.2 Runkoääni

Perustamistapa ja tärinäeristys

Runkoääntä syntyy rakennuksissa kun kalliosta välittyvä tärinä
saa aikaan rakennuksen rakenteiden äänenä aistittavaa värähtelyä. Runkoääntä synnyttävä tärinä on niin heikkoa ja suuritaajuista, että sitä ei voi aistia tärinänä. Tärinän ja runkoää-

Metro- tai pikaraitiotien rakentaminen edellyttää sitä, että rata
perustetaan mahdollisimman tukevasti massanvaihdoin, paalulaatalla tai paaluttamalla. Tärinän kannalta herkintä on savikko,
jossa kuitenkin kunnollinen perustaminen ratkaisee ongelman.

nen kannalta vähiten ongelmallisia alueita ovat kitkamaalajeista
(hiekka, sora, moreeni) muodostuvat alueet. Savikkoalueilla,
joilla rakennukset on perustettu paaluperustuksin kallioon, liikenteenstä aiheutuvan runkoäänen mahdollisuus on suurempi.

Kaikissa raidevaihtoehdoissa tärinäeristystä on suunniteltu sijoitettavaksi ratapölkkyjen alle tai radan tukikerroksiin niin että
tärinä ei välittyisi maanpintaan ja rakenteisiin tärinähaittoja tai
rakenteiden vahingoittumista aiheuttaen. Raidevaihtoehtojen
yleissuunnitelmissa tärinäeristystä on esitetty toteutettavaksi
varmuuden vuoksi melko paljon, jotta kustannusarviot tärinäeristyksen osalta on voitu tehdä luotettavasti. Tämä tarkoittaa
sitä, että vaadittava tärinäeristyksen määrä todennäköisesti vähenee kun eristystarve suunnitelmatarkkuuden kasvaessa tarkentuu.
Ratapölkyn alle sijoitettavalla tärinäeristyksellä saavutetaan
noin 5 dB vaimennus ja ratasepelin alle sijoitettavalla noin 15
dB vaimennus. Vain jompaakumpaa näistä vaimennustavoista
voidaan käyttää kerrallaan.
Tärinän aiheuttajana eri vaihtoehdot poikkeavat toisistaan.
Metrokalusto on painavampaa, joten tärinän syntymisen ehkäisyyn tarvitaan tehokkaammat ratkaisut. Pikaraitiotiekaluston ja
kombikaluston vähäisemmän painon vuoksi ratkaisujen ei tarvitse olla yhtä järeät. Myös bussit voivat paikoin aiheuttaa tärinää, koska katuja ei perusteta yleensä niin tukevasti kuin ratoja. Tärinäeristystä on kaikissa vertailtavissa raidevaihtoehdoissa
nyt laadituissa suunnitelmissa yhtä suuri määrä.
Tärinästä ja runkoäänestä ei ole annettu ohjearvoja kuten melusta. Tuorein tärinää käsittelevä julkaisu on VTT:n vuonna 2004
julkaisema ”Suositus liikennetärinän mittaamisesta ja luokituksesta”.

Tärinän aiheuttamat haitat
Tukeva perustamistapa ja alustavissa yleissuunnitelmissa esitetyt eristysratkaisut riittävät estämään rakenteiden vaurioitumisen tärinän vuoksi sekä takaavat sen, että tärinän synnyttämiä
viihtyvyys- tai terveyshaittoja ei aiheudu pikaraitiotien tai metron liikennöimisestä.

Kuva 14.1. Runkoääniselvitysten laatimistarpeet. Mahdolliseen runkoääneen liittyvien selvitysten tekeminen on tarpeen lähes koko
suunnitteluvälillä. Selvitykset edellyttävät jatkosuunnitteluun kuuluvia maastotutkimuksia ja rakennusten perustamistavan kiinteistökohtaista selvittämistä.
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Kallioalueilla tärinä etenee kalliolle perustettuihin rakennuksiin
hitaasti vaimentuen. Kallioalueet voitaneen luokitella runkoäänen kannalta riskialttiiksi alueiksi kun rakennuksen etäisyys radasta (pintarata tai tunneli) on vähäinen.
Ympäristövaikutusten arviointia varten on laadittu alustava ja
yleisluontoinen selvitys runkoäänelle mahdollisesti riskialttiista
kohteista (kuva 14.1) käyttäen Helsingin ja Espoon kaupunkien
maaperäkartta-aineistoa mittakaavassa 1:10 000.
Tarkastelun perusteena on käytetty Suomen Akustiikkakeskus
Oy:n teknistä muistiota 8.12.1994, ”Suositukset metroliikenteen
runkoäänen raja-arvoksi ja asuinrakennusten suojaetäisyydeksi suunnittelussa”. Tämä perustuu olettamaan, että runkoäänen
raja-arvo kallioalueilla on 35 dB ja siitä aiheutuva vähimmäisetäisyys rakennuksen ja radan välillä on 30 metriä silloin kun
rata on tärinäeristetty. Jos radassa ei ole tärinäeristystä, on vähimmäisetäisyys suurempi.
Raidelinjaukset kulkevat pääasiassa joko avokallio- tai savikkoalueilla. Savikkojen yhteydessä esiintyy jonkin verran turve- ja
liejualueita. Matinkylässä, Niittykummussa ja Tapiolassa on jonkin verran moreenialueita ja Tapiolan alueella myös hiekkoja.

Runkoäänen aiheuttamat haitat ja jatkosuunnittelusuositukset
Jatkotarkastelutarvetta on alustavan selvityksen perusteella lähes kaikkialla ratavaihtoehtojen ”käytävässä” savi- ja kallioalueilla. Kohdekohtaiset pohjatutkimusaineistot, suunnitelmat radan perustamisratkaisuista sekä rakennuskohtaiset selvitykset
rakennusten perustamistavasta ovat tarpeen, kun arvioidaan lopullista runkoääniriskiä. Rakennusten perustamistavat tulee selvittää erityisesti savikkoalueilla (maanvarainen / paaluperustus)
raidevaihtoehdon kulkiessa kalliotunnelissa niiden alla.
Joillakin alueilla saattaa olla tarpeen uusien alueiden asemakaavoissa osoittaa suojavyöhykkeitä runkoäänen varalta.
Olemassa olevilla rakennetuilla alueilla rata voidaan eristää tai
erikoistapauksissa eristää rakennukset, jotta runkoäänihaittoja
ei aiheutuisi.
Kaluston paino vaikuttaa sekä tärinän että runkoäänen syntymiseen. Raidevaihtoehdoilla ei kuitenkaan ole nyt tehdyn yleispiirteisen tarkastelun perusteella eroja. Bussiliikenne aiheuttaa
myös tärinää, joka luonteeltaan on kuitenkin heikompaa ja paikallisempaa kuin raideliikenteen aiheuttama tärinä. Tärinä riip-

puu katujen ja rakennusten perustamistavasta ja rakennusten
etäisyydestä kadusta.

Riskit ja epävarmuudet
Tärinäeristyksen ja runkoeristyksen tarve määritellään tarkemman suunnittelun yhteydessä maa- ja kallioperätietojen sekä
rakennusten perustamistapaa koskevan tiedon täydentyessä.
Koska nyt suunnitelmissa on varauduttu vähintään riittävään
eristysmateriaalin käyttöön radan rakenteessa arviot tärinäja runkoäänivaikutuksista eivät suunnittelun edetessä muutu.
Toimenpiteet kohdistetaan vain niihin kohteisiin, joissa eristystarvetta on.
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15 Rakennettavuus ja rakentamistapa sekä rakentamisen aikaiset vaikutukset
15.1 Yleistä
Rakennettavuuden selvittäminen on keskeinen osa suunnittelua ja rakentamiskustannusten optimointia. Arviointi pohjautuu
kartta- ja rakennegeologisen tiedon sekä alueelta tehtyjen luotausten ja kairausten yleispiirteiseen tulkintaan. Näiden perusteella on saatu alustavaa tietoa kallionpinnasta ja kallion heikkousvyöhykkeistä. Raidevaihtoehtojen alustavat yleissuunnitelmat on laadittu pääosin näiden tietojen perusteella.
Liikenneväylähankkeiden työn aikana on ennakoitava ja otettava huomioon monia seikkoja, joihin liittyvät tiedot tarkentuvat
koko ajan suunnittelun tarkentuessa. Osa asioista ennakoidaan
nyt laadittavan ympäristövaikutusten arvioinnin ja raidevaihtoehtojen alustavan yleissuunnittelun aikana, osa selvitetään ja
ratkaistaan asemakaavoituksen yhteydessä ja osaa ohjataan ja
rajoitetaan siinä vaiheessa, kun suunnitellaan työmaan toiminnan ja työtavat.
Työnaikaisia vaikutuksia ovat mm. seuraavat:
työnaikaiset liikennejärjestelyt ja estevaikutus
•
työnaikainen raskas ajoneuvoliikenne
•
työnaikainen louhinta- ja muu melu
•
työnaikainen tärinä
•
tilapäinen pohjaveden alentamistarve
•
työtunnelien lähialueella tapahtuvat muutokset
•
Raidevaihtoehtojen tunneliosuuksien ja maanpäällisten osuuksien sekä asemien rakentamisen epävarmuustekijät on tässä
ympäristövaikutusten arvioinnissa arvioitu perustuen pääosin
Ruoholahti - Matinkylä metron tarve- ja toteuttamiskelpoisuusselvityksen laatimisen yhteydessä tuotettuun aineistoon
sekä raidevaihtoehtojen alustaviin yleissuunnitelmiin 2005.
Rakentamisen aikaisia vaikutuksia käsittelevä luku kuvaa lähinnä metron rakentamista.

15.2 Rakennettavuus
Rakentaminen pehmeiköille
Tunnelilinjan kohdilla on maanpinnassa pehmeikköjä, joissa pohjavedenpinnan lasku voi aiheuttaa alueiden ja niillä sijaitsevien
savikerrosten varaan perustettujen rakenteiden ja rakennusten
painumista. Useimmat Espoon alueen pehmeiköt ovat sellaisia,
että niissä savikerrosten alle kulkeutuu helposti vettä hiekkakerroksia pitkin.
Kantavalla pohjamaalla voidaan ratapenger perustaa normaalein rakennekerroksin kallion tai häiriintymättömän pohjamaan
varaan.

Heikosti kantavilla savikkoalueilla voidaan maaperän kantavuutta parantaa erilaisilla esirakentamismenetelmillä. Kalkkipilarien
sopivuus selvitetään rakennettavien koekenttien avulla. Mikäli
kalkkipilarointi ei sovellu jollekin alueelle, voidaan vaihtoehtoisesti käyttää teräsbetonisia tukipaaluja.
Matalilla pehmeikköalueilla voidaan ratapenger rakentaa massanvaihdon varaan. Massanvaihdossa rakentamiseen kelpaamaton maa kaivetaan pois ja korvataan esimerkiksi soralla tai
murskeella.
Syvemmillä humuspitoisilla pehmeiköillä voidaan raidepenger
perustaa teräsbetonisia tukipaaluja käyttäen kallion tai kiinteän
pohjamoreenin varaan.
Rakentaminen edellyttää yksityiskohtaisempien pohjatutkimusten suorittamista.

luesteiden purkamista sekä ainakin työnaikaisia liikennejärjestelyjä Länsiväylällä (Katajaharjun kohtaa on käsitelty maisemaluvussa).

Maanalaisten tilojen ja tärinäherkkien kohteiden ottaminen huomioon
Erityisesti Otaniemen ja Ruoholahden alueella on metrolinjojen
varrella runsaasti muita maanalaisia tiloja ja verkostoja, joihin
rakentaminen ja käyttö eivät saa haitallisesti vaikuttaa ja joihin
liittyvät rajoitukset tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa.
Otaniemen alueella on kalliotiloja ja erittäin herkkiä koestusmittalaitteita. Linjauksen lähellä on myös syviä tutkimusreikiä. On
varauduttava työaikarajoituksiin ammunnassa sekä erityiseen
tarkkuuteen louhintapanostuksessa ja louhinnassa. Myös radan
tärinäeristys tehdään vaativana. On mahdollista, että mittalaitteita joudutaan tärinäeristämään.

Erityisen herkät ja vaativat rakentamiskohteet
Suunnitellulla linjalla on joitain ruhjealueita, joilla on varauduttava normaalia suurempaan lujittamiseen sekä eräitä suppeaalaisia pehmeikköjä, joiden pohjaveden hallinta vaatii erityisiä
toimia. Lujitustarvetta aiheuttavat ruhjealueet on merkitty vinoruudukkorasterilla raidevaihtoehtojen alustavan yleissuunnitelman raportissa.
Tapiolan länsiosassa on puupaaluille perustettuja kerrostaloja.
Pohjavesitilanne on selvitettävä etukäteen ja varmistettava, ettei pohjaveden pinta pääse laskemaan.
Tapiolan keskustassa on kaikki pinnassa rakentaminen ja erityisesti maan päältä tehtävät tunnelityöt maisema- ja kaupunkikuvan kannalta paikallisesti haitallisia.
Karhusaaren ja Keilalahden välisellä osuudella metrotunnelin
yläpuolelle jäävän kallion pinta ja laatu on varmistettava jatkosuunnittelussa.
Pintapikaraitiotien ja pintametron rakentaminen Länsiväylän varressa edellyttää ajoneuvo- ja kevytliikenteen järjestelyjä sekä
veteen rakentamista. Kevyelle liikenteelle aiheutuu väistämättä
kiertohaittoja. Veteen pengertäminen ja siltojen rakentaminen
aiheuttavat työn aikaista veden samentumista.
Katajaharjun kohdalla sekä pikaraitiotien että pintametron rakentaminen ovat Länsiväylän varren kiinteistöjen kannalta
sekä rakennustekniseltä toteuttamistavaltaan ongelmallisia.
Pikaraitiotien toteuttaminen edellyttää Länsiväylän varren me-

15.3 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Louhinnan aiheuttamat päästöt
Tunnelit tehdään pääosin tunnelilouhintana, jossa työ suoritetaan maan alla. Poistoilman ulospuhalluspaikat määritellään
vasta työvaiheiden suunnittelun aikana ottaen huomioon yläpuolinen maankäyttö. Suodattimien käyttö ja ulospuhallustehot
mitoitetaan niin, että pitoisuuksien ohjearvot katutasossa eivät
ylity. Tunnelinsuiden avolouhinnan sekä bussikaistajärjestelyjen
ja muun kalliorakentamisen yhteydessä pääsee ilmaan peittämisestä huolimatta vähäisessä määrin räjähdyskaasuja ja pienhiukkasia.

Melu ja tärinä
Kallion poraus ja räjäytykset sekä metroasemien rakentamiseen
liittyvien ponttiseinien sekä paalujen lyöntimelu aiheuttavat viihtyvyyshäiriöitä rakentamisen aikana. Osa ihmisistä kokee melun
tai tärinän häiritsevänä.
Estevaikutus ja kiertohaitat
Metron ja bussiliikenteen järjestelyjen rakentaminen muuttavat
jalankulkijoiden, pyöräilijöiden, yksityisautoilijoiden ja joukkoliikenteellä kulkevien reittejä ja liikkumiseen kuluvaa aikaa rakentamisen aikana. Tämän järjestelmätason selvityksen yhteydessä
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rakentamista ja sen ajoitusta ei ole suunniteltu niin tarkasti, että
yksilöityjä arvioita haitoista voitaisiin vielä tehdä.

Massojen kuljetusten aiheuttamat haitat
Suurten maa- ja kalliomassojen kuljettaminen aiheuttaa melua
ja häiriöitä lähimmille asukkaille ja liikenteelle. Jatkosuunnittelun
yhteydessä tullaan laatimaan yleissuunnitelma työnaikaisista
järjestelyistä ja rakennussuunnittelun aikana näitä tullaan tarkentamaan.
Alustavia arvioita louhittavista massoista on esitetty luvussa 16.

Työmaan kesto
Työmaan kesto riippuu siitä, kuinka paljon rakentamiseen investoidaan vuosittain. Rakentamisen voidaan arvioida kestävän
kokonaisuudessaan noin 5 – 10 vuotta.

Vaihtoehtojen vertailua
Nykytyyppinen bussijärjestelmä
Bussikaistojen rakentaminen ja liittymäohitukset haittaavat liikennettä rakentamisjakson aikana. Nämä ovat kuitenkin tavanomaisia katualueen parannuksia eli vaikutukset liikenteeseen tai
lähiympäristöön eivät ole merkittäviä.

Kehitetty bussijärjestelmä
Kuitinmäentien ja Uuskartanontien liittymän bussikatu sekä
Merituulentien suuntainen Haukilahdenkadun alittava bussikatu
haittaavat rakentamisen aikana autoliikennettä ja kevyttä liikennettä.
Porkkalankadun joukkoliikennetunnelin rakentaminen haittaa
liikennettä ja viihtyisyyttä Porkkalankadulla ja Lapinrinteen alueella.
Metro tunnelissa (Mt)
Tunnelimetron rakentaminen aiheuttaa ympäristön asukkaille hyvin vähän haittaa, koska rakentaminen tapahtuu pääosin
maan alla ja maan alta käsin.
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Työtunnelien lähiympäristössä työmaaliikenne haittaa ihmisten
arkielämää ja viihtyisyyttä. Myös pystykuilujen rakentamisaikainen liikenne sekä osa louhinta- ja rakennustöistä vaikuttavat
katuympäristöön, lähialueen kiinteistöjen käyttöön sekä asumisviihtyvyyteen ja virkistysalueiden ja puistojen käyttöön.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat suuret erityisesti
Katajaharjussa. Katajaharjussa rakentaminen haittaa alueen
kiinteistöjä ja Länsiväylän liikennettä.

Metro osittain pinnassa (Mp)

Vaikutukset ovat samat kuin vaihtoehdossa Pr. Lisäksi
Merituulentien uudelleen rakentaminen Länsi-Tapiolassa –
Niittymaalla aiheuttaa haittoja liikenteelle.

Pintametron rakentaminen Länsiväylän varressa Katajaharjun ja
Karhusaaren välisellä alueella edellyttää ajoneuvo- ja kevytliikenteen järjestelyjä sekä meripenkereen ja siltojen rakentamista. Veteen pengertäminen ja siltojen rakentaminen aiheuttavat
työn aikaista veden samentumista. Kevyelle liikenteelle aiheutuu väistämättä kiertohaittoja. Erityisesti Länsiväylän varressa
meripenkereen ja radan rakentaminen haittaavat liikkumista
Länsiväylän eteläpuolella sijaitsevalla kevytliikenteen väylällä.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat paikallisesti suuret
Katajaharjussa, jossa rakentaminen haittaa alueen kiinteistöjä
ja väliaikaisesti myös Länsiväylän liikennettä.
Työtunnelien lähiympäristössä työmaaliikenne haittaa ihmisten arkielämää ja viihtyisyyttä pitkiä aikoja. Myös pystykuilujen rakentamisaikainen liikenne sekä osa louhinta- ja rakennustöistä vaikuttavat katuympäristöön, lähialueen kiinteistöjen käyttöön sekä
asumisviihtyvyyteen sekä virkistysalueiden ja puistojen käyttöön.

Pikaraitiotie pinnassa, Pr
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat suuret, sillä varsin mittavat osat raidelinjauksista sijaitsevat Espoon puolella katuverkossa ja ahtaissa, kaupunkimaisissa ympäristöissä. Erityisesti
Miestentien ja Karhusaarentien ylittävä silta on mittava ja pitkäkestoinen työmaa.
Pintapikaraitiotien rakentaminen Länsiväylän varressa edellyttää ajoneuvo- ja kevytliikenteen järjestelyjä sekä veteen rakentamista. Kevyelle liikenteelle aiheutuu väistämättä kiertohaittoja. Veteen pengertäminen ja siltojen rakentaminen aiheuttavat
työn aikaista veden samentumista.
Katajaharjun kohdalla pikaraitiotien rakentaminen on Länsiväylän
varren kiinteistöjen kannalta sekä rakennustekniseltä toteuttamistavaltaan ongelmallista. Pikaraitiotien toteuttaminen edellyttää Länsiväylän varren meluesteiden purkamista sekä ainakin työnaikaisia liikennejärjestelyjä Länsiväylällä (Katajaharjun
kohtaa on käsitelty myös maisemaluvussa).

Pikaraitiotie osittain kadulla, Pk

Pikaraitiotie osittain tunnelissa (Pt)
Päältä rakennettava tunneliosuus Tapiolan keskusta-alueella
sekä Tapiolantien katujakso ovat ongelmallisia ja rakentamisen
aikaiset visuaaliset- ja viihtyvyyshaitat ovat merkittäviä.
Pikaraitiotien tunnelivaihtoehdossa tunneli joudutaan asema- ja
pysäkkiratkaisujen takia suunnittelemaan betonitunnelina pehmeisiin maakerroksiin lähelle pintaa. Työmenetelmänä tämä
merkitsee sitä, että koko tunneliosuus Kelohongantien tasalta
Menninkäisentien itäpuolelle Lämpökeskuksen kohdalle joudutaan kaivamaan auki. Työn kestoa ei tässä vaiheessa ole vielä voitu täsmentää. Kaivannoilla on merkittävä estevaikutus ja
kaupunkikuvahaitta. Ratkaisu johtaa työtapaan, jolla voidaan
arvioida olevan niin merkittäviä vaikutuksia Tapiolan keskeisimmillä alueilla.
Myös muualla ovat rakentamisen aikaiset vaikutukset suuria,
koska suuri osa raidelinjauksesta sijaitsee Espoon puolella katuverkossa ja ahtaissa kaupunkimaisissa ympäristöissä.
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat suuret erityisesti
Katajaharjussa. Katajaharjussa rakentaminen haittaa alueen
kiinteistöjä ja Länsiväylän liikennettä.

Integrointivaihtoehto – Kombi (K)
Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat suuria, koska suuri osa
raidelinjauksesta sijaitsee Espoon puolella katujen läheisyydessä ja ahtaissa kaupunkimaisissa ympäristöissä.
Tunnelien suuaukkojen ja työtunnelien lähiympäristössä työmaaliikenne haittaa ihmisten arkielämää ja viihtyisyyttä pitkään. Myös pystykuilujen rakentamisaikainen liikenne sekä osa
louhinta- ja rakennustöistä vaikuttavat katuympäristöön, lähialueen kiinteistöjen käyttöön sekä asumisviihtyvyyteen sekä
virkistysalueiden ja puistojen käyttöön.
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16 Luonnonvarojen hyödyntäminen
16.1 Energiankulutus

16.2 Maa- ja kallioaineksen otto ja käyttö

Vaihtoehtojen energiankulutuksen eroja tarkasteltiin YTV-aluetta koskevien liikenne-ennustemallilla laskettujen suoritetietojen perusteella. Mallilla laskettiin kulkutapakohtaiset kilometri- ja tuntisuoritteet ruuhkatuntien ja päivä-ajan tunnin osalta.
Tuntikohtaiset suoritteet laajennettiin vuoden suoritteiksi yksilöllisen ajoneuvoliikenteen osalta kertoimilla 730 (aamutunti),
4197,5 (päivätunti) ja 730 (iltatunti), sekä joukkoliikenteen
osalta kertoimilla 1530 (ruuhkatunti) ja 4219 (päivätunti).

Tunnelien ja asemien rakentamisen yhteydessä syntyvä käyttökelpoinen kallio- ja maa-aines kuljetetaan käsiteltäväksi (murskaus, lajittelu) jatkokäyttöä varten. Käyttöpaikka riippuu rakentamisen aikana vallitsevista suhdanteista sekä käynnissä olevista rakennusprojekteista. Rakenteisiin kelpaamattomat ainekset
joudutaan läjittämään maankaatopaikoille.

Koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmän vuotuinen energiankulutus on nykytyyppisellä bussijärjestelmällä 6 236 GWh ja
polttonesteiden kulutus 658 miljoonaa litraa.
Kehitetty bussijärjestelmä on vain hieman energiatehokkaampi
(- 1 GWh). Pikaraitiotiejärjestelmä ei kuljeta yhtä paljon matkustajia kuin muut raidevaihtoehdot, joten se vähentää polttonesteiden kulutusta vastaavasti niitä vähemmän. Pikaraitiotien
sähköenergian kulutus on kuitenkin vähäisempää kuin muissa
liikennejärjestelmävaihtoehdoissa.
Metro vähentää eniten polttonesteiden kulutusta ja sen sähköenergian kulutus on vain hieman suurempi kuin pikaraitiotievaihtoehdon. Kombi puolestaan vähentää energiankulutusta raidevaihtoehdoista vähiten.
Erot ovat suhteellisesti pieniä (taulukko 16.1), mutta suuntaaantavia.
Taulukko 16.1. Vaihtoehtojen energian ja polttonesteiden kulutus vuonna 2030 (vertailuvaihtoehtona Ve 0).
Vuosikulutus

Ve 0

Ve 0+

VE M

VE P

Ve K

Polttonesteiden kulutus
(milj. litraa)

658

0

-6

-4

-5

Energiankulutus (GWh)

6236

-1

-26

-28

-23

Polttonesteiden kulutus
(milj. litraa)

0,0%

-0,8%

-0,7%

-0,8%

Energiankulutus (GWh)

0,0%

-0,4%

-0,5%

-0,4%

Vaihtoehtoon 0+ kuuluvasta Porkkalankadun joukkoliikennetunnelista ei ole tietoja käytettävissä.
Metrotunnelin (Mt) louhinnassa syntyy kalliolouhintamassoja irtokuutioina noin 1 400 000 m3 ja asemien kalliolouhintamassoja
irtokuutioina noin 350 000 m3.
Matinkylän ja Tapiolan terminaalien rakentamisen yhteydessä
syntyy maaleikkausta noin 50 000 m3 ja kallioleikkausta irtokuutioina noin 80 000 m3. Muiden asemien rakentamisessa syntyy maaleikkausta noin 50 000 m3.
Karkeasti ottaen vaihtoehdon Mp ja Kombi louhinnassa syntyy kalliolouhintamassoja sama määrä eli noin 700 000 m3 ja
asemien kalliolouhintamassoja irtokuutioina noin 350 000 m3.
Näissä vaihtoehdoissa Matinkylän ja Tapiolan terminaalit ovat
samat kuin vaihtoehdossa Mt.
P-vaihtoehtojen kalliolouhintamassat ovat murto-osa muiden
vaihtoehtojen massamäärästä, tosin edellä olevissa luvuissa
on mukana myös tunnelijakso Katajaharjusta Ruoholahteen.
Pikaraitiotien tunneliosuus Tapiolassa rakennetaan niin pintaan,
että kalliolouhintamassoja syntyy melko vähän syvällä kulkeviin
tunneleihin verrattuna.
Syntyvien maamassojen kelpoisuutta rakentamiseen ei voi tässä suunnitteluvaiheessa vielä arvioida. Kalliomassoista osaa
voidaan käyttää pintavaihtoehdoissa meripenkereen rakentamiseen.
Kallioaineksen määrää konkretisoi seuraava esimerkki:
•
yksi autokuorma on 25 m3
•
metron 1,4 miljoonan m3:n määrästä tulee noin 56 000
kuorma-autolastia
•
jos louheenajopäiviä ajatellaan olevan 200 vuodessa ja
rakentamisvuosia esimerkiksi 4, on liikenteessä vuorokaudessa 70 autoa ja koska auto tyhjänäkin ajaa takaisin,
saadaan raskaan liikenteen määrän lisäykseksi noin 150
autoa vuorokaudessa.
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17 Vaihtoehtojen vertailu
Tässä luvussa esitetään vaihtoehtojen vertailu, joka perustuu
aiempana arviointiselostuksessa esitettyihin seikkaperäisiin vaikutusteemoittain tehtyihin arviointeihin.
Ympäristövaikutusten arvioinnin perusteella merkittäviä ovat
vaikutukset liikennejärjestelmään, liikenteeseen ja liikkumiseen,
ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä maisemaan ja kaupunkikuvaan. Järjestelmien tärkeitä ominaisuuksia ovat myös suhde
alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä maankäytön suunnitelmiin, vaihtoehtoihin liittyvät ympäristöhaitat sekä rakentamisen
aikaiset vaikutukset.
Tehtyjen arviointien perusteella osa vaihtoehtojen vaikutuksista
on vähäisiä tai haitat ovat lievennettävissä jatkosuunnittelussa
tarkentuvin keinoin. Tällaisia vaikutuksia ovat tärinä ja runkoääni, vaikutukset yhdyskuntien vedenkäytön kannalta tärkeisiin
pohjavesialueisiin, pysyvät vaikutukset pintavesien laatuun tai
meriveden vaihtuvuuteen ja virtauksiin, vaikutukset luonnon
monimuotoisuuteen ja Laajalahden Natura 2000 –alueeseen
sekä vaikutukset virkistysalueiden riittävyyteen ja laajoihin virkistysaluekokonaisuuksiin.
Vertailuluvussa esitetään tärkeimmät vaikutusteemat tekstein ja
taulukkojen avulla. Lopussa on näiden perustella laadittu yhdistelmätaulukko, jossa on arvioinnin laatijoiden käsitys hankkeen
merkittävimmistä vaikutuksista.

17.1 Liikenne
Nykytyyppinen bussi (0)
0-vaihtoehdon joukkoliikennelinjasto pohjautuu nykyisen kaltaiseen bussiliikennejärjestelmään. Linjastoa kehitetään vuorovälien ja mahdollisten uusien linjojen osalta siten, että ennustettuun maankäytön tehostumiseen voidaan vastata nykyinen palvelutaso säilyttäen.
Bussikaistoja on rakennettu Kuitinmäentiellä Friisiläntien ja
Finnoontien välille länsisuuntaan, Friisinkalliontien ja Kehä II:
n välille molempiin suuntiin. Liittymäohitukset on rakennettu
Friisinkalliontien, Piispanportin ja Olarinkadun liittymiin; Pohjantielle ja Kalevalantiellä Kauppamiehentieltä Koivu-Mankkaan
tielle.
Liikennevaloetuisuuksia on toteutettu yo. väylillä sekä Karhusaarentiellä ja Kuusisaarentiellä Otaniementieltä Lehtisaarentielle.

Kehitetty bussi (0+)
Joukkoliikennelinjasto on samanlainen kuin vaihtoehdossa 0,
mutta se on Länsiväylän sektorissa nopeampi johtuen bussikaistainvestoinneista.

Pikaraitiovaunu liikennöi Matinkylästä Lauttasaareen ruuhka-aikaan 2,5 min ja päivällä 5 min välein. Espoon pikaraitiovaunuissa on 2 yksikköä ruuhka-aikaan ja päivällä.

Joukkoliikenteen liikennevaloetuuksia on Finnoontiellä, Merituulentiellä, Tapiolan kaikissa liikennevaloissa sekä Koivu-Mankkaan
tiellä.

Metrossa Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min välein. Itäkeskuksen ja Lauttasaaren
välillä on 2,5 min liikenne ruuhka-aikaan ja päivällä. Metrojunissa
on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1 yksikkö (2 vaunua)
päivällä.

Bussikaista on Karhusaarentiellä ja Kuusisaarentiellä Otaniementieltä Lehtisaarentielle.

Kombi (K)

Kuitinmäentielle Uuskartanontien liittymään rakennetaan erillinen
bussikatu, joka alittaa Uuskartanontien. Merituulentielle Suvikummuntien ja Hakamäentien liittymiin rakennetaan saarekkeella
erotetut liittymäohitukset ja Merituulentielle Haukilahdenkadun
liittymään rakennetaan erillinen Haukilahdenkadun alittava bussikatu itäsuuntaan.
Länsiväylän ja Porkkalankadun liittymään rakennetaan Porkkalankadun alittava joukkoliikennetunneli, joka liitetään Länsiväylään ja Porkkalankatuun rampeilla. Porkkalankadun keskimmäiset kaistat muutetaan bussikaistoiksi, jotka liitetään kadun
länsipäässä Länsiväylälle johtavaan bussitunneliin ja itäpäässä
Lapinrinteen joukkoliikennekadulle.

Metrovaihtoehdot (Mt ja Mp)
Metrovaihtoehdon joukkoliikennejärjestelmä perustuu metron
jatkoon Matinkylään ja bussiliityntälinjoihin Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin.
Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan
ja päivällä 5 min välein. Itäkeskuksen ja Tapiolan välillä on 2,5
min liikenne ruuhka-aikaan ja päivällä. Matinkylän ja Tapiolan
välillä on ruuhka-aikaan ja päivällä 5 min liikenne. Metrojunissa
on 2 yksikköä (4 vaunua) ruuhka-aikaan ja 1 yksikkö (2 vaunua)
päivällä.

Pikaraitiotievaihtoehdot (Pr, Pk ja Pt)
Pikaraitiotievaihtoehdon joukkoliikennejärjestelmä perustuu
metron jatkamiseen Ruoholahdesta Lauttasaareen, pikaraitiotien rakentamiseen Matinkylästä Lauttasaareen, sekä bussiliityntälinjoihin. Liityntäbussiliikenne vastaa rakenteeltaan metrovaihtoehdon liityntälinjastoa.

Kombi- eli integrointivaihtoehdossa korkealattiainen pikaraitiotievaunu liikennöi Matinkylän ja Hakaniemen väliä. Metrokalusto
kulkee, kuten nykyisin, Ruoholahdesta itään. Ruoholahdessa on
metron ja Hakaniemessä pikaraitiotien kääntöraiteet.
Liityntäbussiliikenne Espoossa hoidetaan busseilla Matinkylän ja
Tapiolan terminaaleihin, ja se vastaa rakenteeltaan metrovaihtoehdon liityntälinjastoa.
Kombiryhmä kulkee välillä Matinkylä – Hakaniemi. Matinkylän ja
Ruoholahden välillä on 3 min liikenne ruuhka-aikaan ja päivällä.
Kombeissa on 3 yksikköä ruuhka-aikaan ja 2 yksikköä päivällä.
Hakaniemen ja Ruoholahden välillä on 1,5 min liikenne ruuhkaaikaan ja päivällä (metro+kombi).
Metrossa Vuosaaren ja Mellunmäen haaroilla liikennöidään ruuhka-aikaan ja päivällä 6 min välein. Itäkeskuksen ja Hakaniemen
välillä on ruuhka-aikaan ja päivällä 3 min liikenne. Hakaniemen
ja Ruoholahden välillä on 1,5 min liikenne ruuhka-aikaan ja päivällä (metro+kombi). Metrojunissa on 3 yksikköä (6 vaunua)
ruuhka-aikaan ja 2 yksikköä (4 vaunua) päivällä.
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Liikennejärjestelmä

Joukkoliikenteen
käyttö

Bussi 0

Bussi 0+

Metro Mt

Nykyisen kaltainen. Bussikaistoja
ja joukkoliikenneetuisuuksia lisätty

Kuin ve 0.
Ruoholahdessa
bussitunneli.
Karhusaarentiellä ja
Kuusisaarentiellä bussikaistajärjestelyt

Suorat bussilinjat Etelä-Espoosta Kamppiin korvautuvat raidejärjestelmällä sekä liityntäliikenteellä Tapiolan ja Matinkylän terminaaleihin

Joukkoliikenteen matkojen osuus säilyy nykyisellä tasolla

MetroMp

Pikaraitiotie Pk

Pikaraitiotie Pr

Pikaraitiotie Pt

Kombi K

Sidoksissa nykyisen
metron liikennöintiin.
Jäykistää nykyisen metron toimintaa
Joukkoliikenteen matkojen osuus laskee
hieman. Asemien lähialueilla joukkoliikenteen käyttö lisääntyy suurimmillaan
prosentin. Liityntäliikenteen alueilla osuus
laskee enimmillään prosentin

Joukkoliikenteen matkojen osuus laskee paljon.

Joukkoliikenteen matkojen osuus laskee hieman

Lauttasaaressa joukkoliikenteen käyttö lisääntyy yli 3 %
Liikenne

Palvelutaso

Matka-ajat

Hieman (keskimäärin
alle 0,5 min) vaihtoehtoa 0 nopeampi

Metroasemien välittömässä läheisyydessä (600 m) nopein vaihtoehto.
Liityntäliikennettä käyttävien matka-ajat
ovat 0 -vaihtoehtoa pidempiä

Hitain vaihtoehto. Syynä jaksot, joilla rata on kaduilla sekä
vaihto Lauttasaaressa. Tunnelivaihtoehto on yli minuutin
nopeampi kuin kokonaan pinnassa kulkevat pikaraitiotievaihtoehdot

Kombiasemien välittömässä läheisyydessä (600 m) lähes
metron veroinen.
Liityntäliikennettä
käyttävien matka-ajat
ovat 0 -vaihtoehtoa
pidempiä. Pidentää nykyisen metron matkaaikoja ja vuorovälejä.
Nopeuttaa matka-aikoja Ruoholahden ja
Hakaniemen välillä

Vaihdot

Nykyisen kaltainen

Vaihtojen määrä lisääntyy liityntäliikenteen alueilla

Vaihtojen määrä lisääntyy liityntäliikenteen alueilla. Vaihto
Lauttasaaressa metroon

Vaihtojen määrä lisääntyy liityntäliikenteen
alueilla

Mukavuus, täsmällisyys, sujuvuus, ennustettavuus, selkeys

Nykyisen kaltainen. Bussien täsmällisyys
ja sujuvuus on riippuvainen muusta liikenteestä. Bussilinjasto osin monimutkainen.
Matkojen ennustettavuus vaihtelee liikennetilanteen mukaan

Raideosuuksilla erittäin täsmällinen.
Matkan ennustettavuus hyvä. Liityn-tälinjasto on selkeä. Liityntäliikenteen sujuvuus
ja täsmällisyys on riippuvainen muusta
liikenteestä

Raideosuuksilla täsmällinen. Matkan ennustettavuus
melko hyvä, katuosuuksilla liikennöinti on osittain riippuvainen muusta liikenteestä. Liityntälinjasto on selkeä.
Liityntäliikenteen sujuvuus ja täsmällisyys on riippuvainen
muusta liikenteestä

Raideosuuksilla erittäin
täsmällinen. Matkan
ennustettavuus hyvä.
Liityntälinjasto on selkeä. Liityntäliikenteen
sujuvuus ja täsmällisyys
on riippuvainen muusta
liikenteestä

Matkojen suuntautuminen

nykyisen kaltainen

Vähentää vähän Etelä-Espoon ja Helsingin
niemen välisiä matkoja

Vähentää huomattavasti Etelä-Espoon ja Helsingin eteläosien välisiä matkoja. Lisää hieman Etelä-Espoon sisäisiä joukkoliikennematkoja

vähentää vähän EteläEspoon ja Helsingin niemen välisiä matkoja

Henkilöautoliikenne

ei vaikuta henkilöautoliikenteeseen

Lisää vähän Etelä-Espoon sisäisiä ajoneuvomatkoja

Tavoitettavuus

ei merkittäviä vaikutuksia

Alueilla, joilla matka-aika lyhenee on 7
Alueilla, joilla matka-aika pidentyy on 71 000 asukkasta
700 asukkasta enemmän kuin alueilla, joil- enemmän kuin alueilla, joilla matka-ajat lyhentyy
la matka-ajat kasvavat

Alueilla, joilla matkaaika pidentyy on 2 900
asukkasta enemmän
kuin alueilla, joilla matka-ajat lyhentyy

Vähentää liikenneonnettomuuksia

Vähentää liikenneonnettomuuksia

Turvallisuus
Herkkyystarkastelu:
raidelinjan jatkaminen Kivenlahteen

Ei vaikutusta

Vähentää liikenneonnettomuuksia

Palvelutaso paranee, matkustajamäärät
Lähes yhtä suuret muutokset kuin mertrovaihtoehdoilla
kasvavat, matka-ajat lyhentyvät, vaihtojen
määrä pienenee verrattaessa Matinkylän
päättyvään raiteeseen

Vaikutukset samat kuin
metrovaihtoehdoilla
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17.2 Alue- ja yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Suhde alueidenkäytön suunnitelmiin
Kaikki vaihtoehdot ovat linjassa Helsingin seutua koskevien erityistavoitteiden sekä muiden keskeisten valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden kanssa.
Uudenmaan maakuntakaavassa on varauduttu raideliikenneyhteyden rakentamiseen Helsingistä Espooseen. Kaava mahdollistaa kaikkien tarkasteltujen vaihtoehtojen toteuttamisen.
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksessa 27.4.2004 on raidevaraukselle sekä maanpäällinen että maanalainen linjaus Helsingin rajalta Kivenlahteen. Kaava mahdollistaa metroon, pikaraitiotiehen tai bussiin perustuvan joukkoliikennejärjestelmän
kehittämisen Länsiväylän käytävässä.
Helsingin yleiskaava 2002 on tullut voimaan 23.12.2004. Yleiskaavassa on osoitettu varaus metrolle Ruoholahdesta länteen.
Ainoa Helsingin puolelle osoitettu asema on Lauttasaaren ostoskeskuksen läheisyydessä. Yleiskaavassa metrorata kulkee
Koivusaaren selvitysalueen halki. Selvitysalueen maankäyttö ja
sen myötä mahdollinen asema ratkaistaan myöhemmin laadittavassa osayleiskaavassa.
Kaikki vaihtoehdot mahdollistavat monitasoisen, tiiviin ja vaihtelevan kaupunkirakenteen kehittämisen Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen ja Helsingin yleiskaava 2002:n mukaisesti.
Länsiväylän vyöhykkeen alue rakentuu tulevaisuudessa kaupunkimaisen tiiviiksi liikennejärjestelmästä riippumatta, koska sen
seudullinen sijainti on niin hyvä. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen mukaan alueen asukasmäärä kasvaa vuoteen 2030
mennessä 70 000:lla asukkaalla.

Bussi 0

Bussi 0+

Kaikki vaihtoehdot tukevat maankäytön tehostamista joukkoliikenteen vaikutusalueella. Maankäytön tehostaminen edistää
olevan infrastruktuurin hyödyntämistä ja luo edellytyksiä kevyen
ja julkisen liikenteen osuuden kasvulle tai osuuden säilymiselle
mahdollisimman suurena. Merkittävä osa asunto- ja työpaikkarakentamisesta tulee yleiskaavojen mukaan sijoittumaan täydentäen ja tiivistäen olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta.

Tapiolan kaupunkirakenteellinen asema vahvistuu Raide-Jokerin
ja läntisen raidejärjestelmän solmukohdassa.

Yhtenäisen raideliikennejärjestelmän alue- ja yhdyskuntarakenteellisia vaikutuksia pääkaupunkiseudun rannikkovyöhykkeellä.

Länsiväylän vyöhyke tukeutuu valittuna alue- ja yhdyskuntarakenteen kasvusuuntana raideliikenteeseen.

Raideliikenteen laajentuminen Länsiväylän vyöhykkeelle vahvistaa Espoon kaupunkikeskusten - Tapiola ja Matinkylä - ja koko
Helsingin muodostamaa kokonaisuutta. Raideliikenteen asemien
välinen liikkuminen helpottuu. Muodostuu toiminnallisesti yhtenäinen ja hyvin saavutettavissa oleva vyöhyke, jonka eri asemien ympäristöjä kehitetään niiden omista lähtökohdista.
Itä-Helsingin ja Etelä-Espoon välinen raideliikenteen vyöhyke
parantaa sen alueiden keskinäistä saavutettavuutta ja alueesta
muodostuu toiminnallisesti ja kaupunkirakenteellisesti yhtenäisempi.
Metro on jatkettavissa idän suuntaan, jossa on suuria kaupunkirakenteellisia mahdollisuuksia.
Otaniemi ja Keilaniemi kytkeytyvät raideliikenteen välityksellä
muihin eteläisen rannikkovyöhykkeen yritysalue- ja osaamiskeskuksiin.

Metro Mt

Metro Mp

Pikaraitiotie Pk

Matinkylän kaupunkirakenteellinen asema vahvistuu raideliikenteen pääteasemana ja liityntäliikenteen terminaalialueena.
Eteläinen Kirkkonummi (Sundberg, Sarvvik, Masala) liittyy raideliikenteen välityksellä tiiviimmin pääkaupunkiseutuun.

Raideliikennevaihtoehdot täydentävät yhdessä Raide-Jokerin
kanssa seudun metromaista rautatieliikennettä lännessä ja kytkevät Tapiolan ja Matinkylän kaupunkikeskukset pääkaupunkiseudun raideliikennejärjestelmään.
Linjaus mahdollistaa asemaan tukeutuvan asunto- /työpaikkaalueen sijoittamisen Koivusaareen.
Lauttasaari kytkeytyy tiiviimmin osaksi kantakaupunkia.
Sekä työssäkäynti-, palvelu- että yliopistoalueena merkittävä kantakaupunki, seudun tärkein keskus, liittyy myös lännen
suunnassa raideliikenteen vaikutuspiiriin.
Länsisuunnan bussiliikenteen väheneminen Kampissa vapauttaa
tilaa ydinkeskustassa uusille toiminnoille.
Koko pääkaupunkiseudun rannikkovyöhyke ja erityisesti sen palvelukeskukset ja työssäkäyntialueet saavat tukea yhtenäisestä
raideliikennejärjestelmästä tiiviimmän seudullisen kytkeytymisen sekä suuren matkustajamää

Pikaraitiotie Pr

Pikaraitiotie Pt

Kombi K

Tarkoituksenmukainen
ja Kaikki vaihtoehdot mahdollistavat monitasoisen, tiiviin ja vaihtelevan kaupunkirakenteen kehittämisen Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen ja Helsingin yleiskaava 2002:n mukaisesti. On
toimiva alue- ja yhdyskunta- mahdollista että metrovaihtoehdoissa kaupunkirakentamisen toteutuminen on nopeampaa ja se keskittyy enemmän asemien läheisyyteen kuin pikaraitiotie- ja bussivaihtoehdoissa
rakenne
Estevaikutus

Ei aiheuta estevaikutusta

Mahdollisuus kehittää rata- Ratavarausten aluetta voidaan kehittää ympä- Tunnelien kohdalla
varauksen aluetta
ristön reunaehtojen rajoissa
maan päällistä aluetta voidaan kehittää

Pinnassa kulkeva rata Pinnassa kulkeva rata ei aiheuta merkittävää Tunneliosuuksilla rata ei aiheuta estevaikuaiheuttaa merkittävää estevaikutusta.
tusta. Pinnassa kulkeva rata estää ja rajoitestevaikutusta
taa maankäyttöä rata-alueen kohdalla
Tunnelien kohdalla maan päällistä aluetta
voidaan kehittää ympäristön reunaehtojen
rajoissa
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17.3 Maisema, rakennettu ympäristö ja kaupunkikuva
Nykytyyppisessä bussissa (0) tilanne on nykyisen kaltainen.
Bussikaistajärjestelyillä ei ole merkittäviä vaikutuksia kaupunkikuvaan. Todennäköisesti osa busseista ei mahdu Kampin terminaaliin, vaan sijoittuu katutilaan. Bussimatka on maisemaltaan
vaihteleva.
Kehitetyssä bussissa (0+) on pääosin nykyisen kaltainen
tilanne kuten vaihtoehdossa 0. Porkkalankadun joukkoliikennetunneli muuttaa Porkkalankadun, Ruoholahdenkadun ja
Lapinrinteen kaupunkikuvaa.
Tunnelissa kulkevassa metrossa (Mt) asemien lippuhallit
ja pystykuilurakenteet muuttavat kaupunkikuvaa paikallisesti.
Muualla säilyttää nykyisen maiseman. Tunnelissa kulkevasta
metrosta ei ole näkymiä ulos.

Osin pinnassa kulkevassa metrossa (Mp) rata suoja-aitoineen on paikallisesti merkittävä maisemaelementti Matinkylän
ja Tapiolan sekä Katajaharjun ja Karhusaaren välillä. Asemat
lippuhalleineen muuttavat kaupunkikuvaa. Metrosta avautuu
Länsiväylän varren merimaisema sekä näkymät Länsi-Tapiolan
ja Matinkylän välillä. Metromatka on vaihteleva sisältäen erilaisia maisemajaksoja sekä tunnelia.
Pikaraitiotie (Pr) muuttaa katuympäristöä ja kaupunkikuvaa.
Näkyviä elementtejä ovat radan lisäksi virtajohtimet ja johdinpylväät, pysäkit sekä mahdolliset suoja-aidat ja meluaidat.
Länsiväylän varressa rata rakenteineen sulautuu KuusisaarenLehtisaaren etäisyydeltä Länsiväylän liikennekäytävän osaksi.
Matka on maisemaltaan vaihteleva.
Pikaraitiotievaihtoehto Pt muuttaa katuympäristöä ja kaupunkikuvaa samaan tapaan kuin vaihtoehto Pr. Rata sijoittuu osalla

Bussi 0

Bussi 0+

Matkustajien näkymät ja
matkan vaihtelevuus

Näkymät ovat nykyisenkaltaiset ja matka
vaihteleva

Maisema- ja kaupunkikuva

Kaikista vaihtoehdoista vähäisimmät haitalliset vaikutukset
Osa busseista ei
mahdu Kampin terminaaliin, vaan sijoittuu
katutilaan

Rakennettu kulttuuriympäristö

Vaikutukset ovat samanlaiset kuin vaihtoehdossa 0. Lisäksi
Porkkalankadun
joukkoliikennetunneli
muuttaa katutilaa.

Merituulentietä kadun keskellä olevalle joukkoliikennekaistalle,
joka muuttaa kaupunkuvaa paikallisesti.
Osin tunnelissa kulkeva pikaraitiotie (Pt) muuttaa katukuvaa Matinkylän ja Tapiolan sekä Keilalahden Katajaharjun välillä.
Tunnelin suuaukkoja on neljä. Tapiolassa maanpinnalta rakennettava tunneli on rakennusvaiheessa Tapiolan kansallismaiseman kannalta kielteinen elementti. Pikaraitiotiematka on maisemaltaan vaihteleva.
Kombi (K) on suoja-aitoineen ja mahdollisine meluaitoineen
paikallisesti merkittävä maisemaelementti Matinkylän ja LänsiTapiolan ja Keilaniemen ja Katajaharjun välillä. Länsiväylän varressa rata rakenteineen sulautuu Kuusisaaren-Lehtisaaren etäisyydeltä Länsiväylän liikennekäytävän osaksi. Tunnelin suuaukkoja on neljä. Kombimatka on maisemaltaan vaihteleva.

Metro Mt

MetroMp

Pikaraitiotie Pk

Pikaraitiotie Pr

Pikaraitiotie Pt

Kombi K

Koko matka kuljetaan
tunnelissa.

Merinäkymät säilyvät,
matka on vaihteleva.

Näkymät ovat pääosin nykyisenkaltaiset ja
matka on vaihteleva

Näkymät merelle säilyvät osin, matka on
vaihteleva

Ei aiheuta haitallisia
maisemavaikutuksia

Leventää Länsiväylän
liikennekäytävää
etelään merkittävällä
tavalla Katajaharjun
ja Karhusaaren välillä. Niittymaan asema
on näkyvä elementti
kaupunkikuvassa

Leventää Länsiväylän liikennekäytävää pohjoiseen Katajaharjun ja Karhusaaren välillä.
Miestentien ja Karhusaarentien ylittävä ratasilta on näkyvä elementti maisemassa

Leventää Länsiväylän liikennekäytävää pohjoiseen Katajaharjun ja Karhusaaren välillä.

Heikentää
Karhusaaren valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun
kulttuuriympäristön
arvoja merkittävästi

Sijoittuu kadulle ja kadun viereen Otaniemen
ja Tapiolan valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa kulttuuriympäristössä ja Tapiolan
kansallismaisemassa

Sijoittuu kadulle
ja kadun viereen
Otaniemen valtakunnallisesti arvokkaassa
rakennetussa kulttuuriympäristössä
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17.4 Ihmisten elinolot ja viihtyvyys
Vaihtoehtojen koettuja eroja tehtyjen ryhmähaastattelujen perusteella
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhtenä menetelmän käytettiin
ryhmähaastatteluja, joita tehtiin yhteensä 12 kappaletta. Alle
on koottu eräitä niissä esille tulleita osin kriittisiäkin näkökulmia
ja mielipiteitä. Aineisto antaa kuvan ihmisille tärkeistä asioista,
mutta ei perustu tilastollisiin tarkasteluihin.
Bussiin (0, 0+) on totuttu; bussivaihtoehdot eivät juurikaan
muuta totuttuja liikkumismahdollisuuksia. Lisäksi suorat yhteydet Etelä-Espoon asuinalueilta Helsingin keskustaan säilyvät.
Bussi koetaan turvallisimmaksi välineeksi liikkua myöhään iltaisin kuljettajan tuoman kontrollin ansiosta.
Haittana käyttäjät pitivät sitä, että bussit ovat ajoittain ylikuormitettuja ruuhka-aikoina. Liikuntaesteisten kannalta bussien palvelutasossa ja liikkumisen turvallisuudessa on kehittämisen varaa.
Metrojärjestelmässä (Mt, Mp) positiivisina asioina koetaan
liikkumisen mukavuus, matkanteon tasaisuus, varmuus, säännölliset vuorovälit ja aikataulujen luotettavuus myös ruuhka-aikoina ja huonoissa sääolosuhteissa.
Hyvänä pidetään sitä, että matkustaminen tulisi sujuvaksi suunniteltujen asemien lähialueilla ja että yhteydet Helsingin metrojärjestelmään ja pääkaupunkiseudun raideliikennejärjestelmän
eri osiin paranisivat.
Metrojärjestelmä on yleensä helpommin hahmotettavissa kuin
bussilinjastot. Haastateltavat kokevat, että nykyaikaiset asemaratkaisut parantavat turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Teknisillä
ratkaisuilla kuten porttijärjestelmällä ja automaatiometrolla voidaan parantaa turvallisuutta.
Pääkaupunkiseudun elinkeinoelämä pitää Ruoholahti-Matinkylä
metroa erittäin tärkeänä yhteytenä ja kattava metrojärjestelmä
nähdään eduksi pääkaupunkiseudun imagolle ja kilpailukyvylle.
Metrovaihtoehdoissa (Mt, Mp) kielteisenä koetaan, että liityntäliikennettä käyttävien alueiden osalta matka-aika kasvaisi
etenkin reuna-alueilla vaihdon vuoksi. Vaihdot ja erityisesti siirtyminen maan alle metroasemalle arvioitiin ylipäätään hankaliksi ja aikaa vieviksi.
Turvattomuuden tunteen kokeminen liitetään yleisimmin metroon. Tosin joidenkin mielestä haitta on enemmän ”esteettinen
turvallisuusongelma” kuin todellinen rikoksen uhka. Metroasemia
pidetään epäviihtyisinä ja turvattomina.
Automaattiohjauksella toimiva metro koetaan turvattomammaksi koska inhimillinen kontrolli puuttuu.

Maankäytön tiivistämispaineet koetaan voimakkaina juuri metrovaihtoehdoissa esimerkiksi Lauttasaaressa ja Etelä-Espoon
pientalovaltaisilla alueilla.
Pikaraitiotie (Pr, Pk ja Pt) koetaan raideliikenneratkaisuista
ihmisläheisempänä ja viihtyisämpänä ja imagoltaan houkuttelevana.
Pikaraitiotien nähtiin mahdollistavan Etelä-Espoon kaupunkikeskusten kehittämisen ja luovan edellytyksiä esimerkiksi työja asiointimatkojen yhdistämiselle. Tosin ylimääräinen vaihto
Lauttasaaressa pidentäisi matka-aikaa.
Pintaosuuksilla liikenneturvallisuutta pidettiin metroa huonompana. Lisäksi pikaraitiotie on alttiimpi huonoille sääolosuhteille
ja mm. lehtikelille.
Kombivaihtoehdossa (K) on vaihdoton yhteys Matinkylästä
Hakaniemeen saakka, mitä pidettiin erittäin hyvänä verrattuna
pikaraitiotiehen.

Suhtautuminen tunneleihin/pintavaihtoehtoihin
Joukkoliikenteen käyttäjän näkökulmasta matkustaminen koetaan miellyttävämmäksi ja turvallisemman tuntuiseksi, kun katsekontakti ympäristöön säilyy.
Pinnassa kulkeva pikaraitiotie tai metrolinja koetaan maisemallisesti ja ekologisesti haitallisena ja luonnon virkistyskäyttöarvoja
alentavana tekijänä etenkin Katajaharjun ja Karhusaaren välisellä osuudella, sekä Tapiolassa.
Matkat alas laituritasolle koetaan hankalina ja tunnelit koetaan
turvattomiksi mahdollisissa häiriötilanteissa.
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Bussi 0

Bussi 0+

Joukkoliikenteen tavoitettavuus

Esteettömyys

Liikennevälineen
kavuus

käyttömu- Bussivaihtoehdoissa säilyvät jo totutut
yhteydet. Ryhmähaastatteluissa hyvänä
pidettiin joustavuutta ja bussin helppoa
tavoitettavuutta.

Järjestelmän sivuvaikutukset

MetroMp

Pikaraitiotie Pk

Pikaraitiotie Pr

Pikaraitiotie Pt

Kombi K

Raideliikenneratkaisut tarjoaisivat aamusta iltaan tiheillä vuorovälillä toimivat yhteydet Matinkylästä itään. Myöhään illalla ja alkuyöstä
liikkuville ihmisille vaihtoehdoilla ei ole eroa, sillä myöhäisliikenne hoidettaisiin edelleen busseilla. Vuoroväli Etelä-Espoon bussipysäkeillä
on suunnilleen sama sekä bussi- että liityntälinjastoissa.
Bussien heikkouksina pidettiin puutteellisia tiloja lastenvaunuille, pyörätuoleille ja
rollaattoreille. Liikuntaesteisten kannalta
busseissa ja liikkumisen turvallisuudessa on
kehittämisen varaa.

Järjestelmän toimivuus

Metro Mt

Bussiin oltiin nykytilanteessa tyytyväisiä ja bussijärjestelmän etuna pidettiin
suoria yhteyksiä asuinalueilta Helsingin
keskustaan.

Liikennejärjestelmävaihtoehdoista metro tarjoaa vaihdottomilla yhteyksillä esteettömän liikkumisympäristön.

Metron hyvinä puolina haastatellut
pitävät liikkumisen mukavuutta, matkanteon tasaisuutta, ennakoitavia
kiihdytyksiä ja jarrutuksia, varmuutta,
säännöllisiä vuorovälejä sekä aikataulujen luotettavuutta myös ruuhka-aikoina ja hankalissa sääolosuhteissa.
Satunnaiskäyttäjien näkökulmasta
metroa pidettiin selkeimpänä käyttää.

Pikaraitiotietä pidetään ryhmähaastatteluissa raideliikenneratkaisuista ihmisläheisimpänä ja viihtyisimpänä.
Pysäkkiratkaisujen koettiin olevan kevyempiä kuin metrovaihtoehdossa ja vaihtojen oletettiin olevan sujuvampia
lyhyempien kävelymatkojen vuoksi. Toisaalta nähtiin, että
katutasoratkaisut hidastaisivat pikaraitiotietä. Pikaraitiotien
heikkoutena pidettiin vaihtojen määrää.

Liikennejärjestelmävaihtoehdoista
metro tarjoaa sujuvimmat yhteydet
nykyiseen metroon. Metrojärjestelmä
on yleensä myös helpommin hahmotettava kuin bussilinjastot. Toisaalta
liitynnän varaan jäävien kulkemisen
koettiin vaikeutuvan. Toimivan liityntäliikenteen ja –pysäköinnin järjestäminen nähtiin sekä Lauttasaaressa että
Etelä-Espoossa keskeisenä raideliikennevaihtoehtojen hyväksyttävyyden
ehtona.
Etenkin pientaloalueilla oltiin huolissaan sosiaalisen turvattomuuden lisääntymisestä metrovaihtoehdossa.
Ryhmähaastatteluissa raideliikenneratkaisujen, etenkin metron koettiin aiheuttavan bussivaihtoehtoa suuremmat kaupunkirakenteen tiivistämispaineet.
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17.5 Melu ja päästöt
Päästöt ja ilmanlaatu

Melun leviäminen

Kehitetyssä bussijärjestelmässä (0+) Porkkalankadun joukkoliikennetunneli parantaa ilmanlaatua katutasossa.

Raideliikennevaihtoehtojen Mt, Mp, Pr, Pk, Pt ja K tuottamaa
melua arvioitiin melulaskelmilla käyttäen vuoden 2003 asukasmääriä, jotka antavat yleiskuvan vaihtoehtojen eroista myös
vuoden 2030 tilanteessa.

Raidevaihtoehdoissa Mt, Mp, Pr, Pk, Pt ja K ovat päästömäärät kuljetettua henkilökilometriä kohden ovat pienemmät
kuin bussivaihtoehdoissa. Raideliikennevaihtoehdoissa häkä-,
hiilivety- ja typen oksidien päästöt vähenevät nykyiseen bussijärjestelmään (ve 0) verrattuna 60 – 70 % ja hiukkaspäästöt
30 - 40 %. Tosin rikkidioksidipäästömäärät kasvavat suhteellisesti ottaen moninkertaisiksi bussijärjestelmään verrattuna,
mutta ovat edelleen määrältään pienet. Päästöjen muutos on
seurausta bussiliikenteen vähenemisestä raidevaihtoehdoissa ja
sähkön kulutuksen lisääntymisestä. Raideliikenne on energiatehokkaampaa kuin bussiliikenne, ja sähkön tuottaminen keskitetyissä laitoksissa on puhtaampaa. Rikkidioksidipäästöjen lisääntyminen riippuu voimaloissa käytettävästä polttoaineesta.
Raideliikennevaihtoehdot vähentävät merkittävimmän kasvihuonekaasun hiilidioksidin päästöjä 30 – 45 % nykyiseen bussijärjestelmään verrattuna.
Vaihtoehdoilla on eroja myös vaikutuksissa ilmanlaatuun, sillä
bussien päästöt purkautuvat suoraan hengitysilmaan. Raideliike
nnejärjestelmissä päästöt syntyvät voimalaitoksissa, joissa palotapahtuma on paremmin hallittavissa ja päästöjen puhdistus
tehokkaampaa. Ilmanlaatu paranee raideliikennevaihtoehdoissa
Kampissa ja Ruoholahdessa niillä katuosuuksilla, joissa nykyisin
liikennöivät Espoon suunnan bussit ja hieman joillakin Tapiolan
katuosuuksilla.

Bussi 0
Päästöt ilmaan

Laskelmien mukaan uusien raideyhteyksien melualueet ovat kapeita eikä yli 55 dB(A) alue leviä kauas raiteesta. Raideliikenteen
melualueella asuu enimmillään noin 400 asukasta. Eniten melualueella asuvia on pinnassa kulkevien pikaraitiotievaihtoehtojen varsilla lähinnä Tapiolassa, jossa on kerrostaloja suhteellisen
lähellä linjausta. Jatkosuunnittelussa on meluntorjuntaan kiinnitettävä huomiota erityisesti Tapiolan alueella pinnassa kulkevissa vaihtoehdoissa.
Bussien aiheuttamaa melua on vaikea arvioida täsmällisesti, sillä se peittyy muun ajoneuvoliikenteen melun alle. Bussien poistuminen esimerkiksi Länsiväylältä ei vaikuta arvioituihin melutasoihin. Bussien poistumisella on merkitystä eniten Helsingin
päässä Ruoholahdessa ja Kampissa. Esimerkiksi Lapinrinteen
bussikadulla bussien täydellinen poistuminen laskisi melutasoa
noin 68 dB(A):n tasosta noin 54 dB(A):n tasoon. Kehitetyssä
bussijärjestelmässä Porkkalankadun joukkoliikennetunneli vähentää melua katutasossa.

Bussi 0+

Rikkidioksidipäästömäärät ovat pienemmät
kuin raidevaihtoehdoissa

Kasvihuonekaasujen päästöt
Ilman laatu

Melun leviäminen

Metro Mt

MetroMp

Pikaraitiotie Pk

Pikaraitiotie Pr

Pikaraitiotie Pt

Kombi K

Raideliikennevaihtoehdoissa häkä-, hiilivety- ja typen oksidien päästöt vähenevät nykyiseen bussijärjestelmään (ve 0) verrattuna
60 - 70 % ja hiukkaspäästöt 30 - 40 %
Raideliikennevaihtoehdot vähentävät merkittävimmän kasvihuonekaasun hiilidioksidin päästöjä 30 – 45 % nykyiseen bussijärjestelmään
verrattuna

Porkkalankadun
joukkoliikennetunnelilla on paikallisia
myönteisiä vaikutuksia ilmanlaatuun
katutasossa

Ilmanlaatu paranee raideliikennevaihtoehdoissa Kampissa ja Ruoholahdessa niillä katuosuuksilla, joissa nykyisin liikennöivät Espoon
suunnan bussit ja hieman joillakin Tapiolan katuosuuksilla

Raidevaihtoehtojen pintajaksojen melualueet ovat kapeita eikä yli 55 dB(A) alue leviä kauas raiteesta.
Raideliikenteen melualueella asuu enimmillään noin 400 asukasta. Eniten melualueella asuvia on pinnassa kulkevien pikaraitiotievaihtoehtojen varsilla lähinnä Tapiolassa, jossa on kerrostaloja suhteellisen lähellä linjausta
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17.6 Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakentaminen kestää paikasta ja vaihtoehdosta riippuen kuukausista vajaaseen kahteen vuoteen. Vaikutukset ovat tilapäisiä, mutta saattavat olla merkittäviä.
Nykytyyppisessä bussivaihtoehdossa (0) rakennustyöt ovat
pienialaisia, melko lyhytkestoisia ja sijoittuvat vilkasliikenteiseen
katuympäristöön.
Kehitetyssä bussissa (0+) Porkkalankadun joukkoliikennetunnelin rakentaminen on pitkäaikainen työmaa ja aiheuttaa
haittoja liikenteelle Länsiväylän päässä ja osalla Porkkalankatua.
Lapinlahdenkadun ja Lapinrinteen alueella asukkaille on työnaikaisia kiertohaittoja ja muuta rakentamisen aikaista haittaa
(louhintatärinä, melu ja pölyäminen). Muuten vaikutukset ovat
kuten vaihtoehdossa 0.
Tunnelissa kulkevassa metrossa (Mt) työtunnelien lähiympäristössä työmaaliikenne haittaa ihmisten arkielämää ja viihtyisyyttä melko pitkiä aikoja. Myös pystykuilujen rakentamisaikainen liikenne sekä osa louhinta- ja rakennustöistä vaikuttavat
katuympäristöön, lähialueen kiinteistöjen käyttöön ja asumisviihtyvyyteen, sekä virkistysalueiden ja puistojen käyttöön.

Bussi 0
Tunnelien rakentaminen

Osittain pinnassa kulkevassa metrossa (Mp) rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat suuret erityisesti Katajaharjun ja
Karhusaaren välisellä alueella. Katajaharjussa rakentaminen
haittaa alueen kiinteistöjä sekä mahdollisesti myös Länsiväylän
liikennettä. Länsiväylän varressa meripenkereen ja radan rakentaminen haittaavat liikkumista Länsiväylän eteläpuolta seuraavalla kevytliikenteen väylällä. Matinkylän ja Länsi-Tapiolan
välisen pintajakson rakentaminen aiheuttaa normaaleja rakentamiseen liittyviä haittoja.
Pikaraitiotien (Pr) rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat
suuret, sillä varsin mittava osa raidelinjauksista sijaitsee Espoon
puolella katuverkossa ja ahtaissa, kaupunkimaisissa ympäristöissä. Erityisesti Miestentien ja Karhusaarentien ylittävä silta
on mittava ja pitkäkestoinen työmaa. Rakentamisen aikaiset
vaikutukset ovat suuret erityisesti Katajaharjun ja Karhusaaren
välisellä alueella. Katajaharjussa rakentaminen haittaa alueen
kiinteistöjä sekä mahdollisesti myös Länsiväylän liikennettä.

Kombissa (K) rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat avoosuuksilla samat kuin vaihtoehdossa Pr. Tunnelien suuaukkojen
ja työtunnelien lähiympäristössä työmaaliikenne haittaa ihmisten arkielämää ja viihtyisyyttä pitkiä aikoja. Myös pystykuilujen
rakentamisaikainen liikenne sekä osa louhinta- ja rakennustöistä vaikuttavat katuympäristöön, lähialueen kiinteistöjen käyttöön ja asumisviihtyvyyteen, sekä virkistysalueiden ja puistojen
käyttöön.

Vaihtoehdossa Pk ovat vaikutukset pääosin samat kuin vaihtoehdossa Pr. Lisäksi nykyisen Merituulentien uudelleen rakentaminen Länsi-Tapiolassa – Niittymaalla aiheuttaa haittaa liikenteelle.

Bussi 0+

Ei merkittäviä rakentamisen aikaisia
haittoja

Rakentaminen asutuksen
lähellä

Haitat ajoneuvoliikenteelle

Osittain tunnelissa kulkevassa pikaraitiotiessä (Pk) rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat merkittäviä Tapiolassa,
jossa pinnasta päin avattavaa tunnelia rakennettaisiin kansallismaisemassa useiden vuosien ajan. Muuten vaikutukset ovat
kuten vaihtoehdossa Pr.

Porkkalankadun
joukkoliikennetunnelin rakentaminen
haittaa merkittävällä
tavalla liikennettä
Länsiväylän päässä

Metro Mt

MetroMp

Rakentamisen aikana työt ja työmaaliikenne haittaavat
pystykuilujen ja työtunnelien lähialueiden
asukkaiden arkielämää ja viihtyisyyttä

Rakentamisen aikana
työt ja työmaaliikenne haittaavat pystykuilujen, työtunnelien
ja tunnelien suuaukkojen lähialueiden
asukkaiden arkielämää ja viihtyisyyttä

Pikaraitiotie Pk

Pikaraitiotie Pr

Pikaraitiotie Pt

Kombi K

Rakentamisen aikana
työt ja työmaaliikenne
haittaavat lähialueiden
asukkaiden arkielämää ja viihtyisyyttä

Rakentamisen aikana
työt ja työmaaliikenne
haittaavat pystykuilujen, työtunnelien ja
tunnelien suuaukkojen
lähialueiden asukkaiden arkielämää ja viihtyisyyttä

Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat
suuret, sillä osa raidelinjauksista sijaitsee Espoon puolella
ahtaissa, kaupunkimaisissa ympäristöissä

Länsiväylän pohjoislaitaa kulkevan radan rakentaminen haittaa Länsiväylän pohjoislaidalla
olevan kevyen liikenteen reitin käyttöä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat suuret, sillä
raidelinjauksista pääosa sijaitsee Espoon puolella katuverkossa ja ahtaissa, kaupunkimaisissa
ympäristöissä

Työt mahdollisesti haittaavat
Länsiväylän liikennettä Katajaharjussa

Työt haittaavat Länsiväylän liikennettä Katajaharjussa
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17.7 Merkittävien vaikutusten vertailu
Bussi 0

Bussi 0+

Metro Mt

MetroMp

Pikaraitiotie Pk

Pikaraitiotie Pr

Pikaraitiotie Pt

Kombi K

Liikennejärjestelmä

Nykyisen kaltainen.
Bussikaistoja ja joukkoliikenne-etuisuuksia
lisätty

Suorat bussilinjat Etelä-Espoosta Kamppiin korvautuvat raidejärjestelmällä sekä liityntäliikenteellä Tapiolan ja Matinkylän terminaaleihin
Kuin ve 0.
Ruoholahdessa
bussitunneli.
Karhusaarentiellä ja
On sidoksissa nykyisen metKuusisaarentiellä busron liikennöintiin. Jäykistää
sikaistajärjestelyt
nykyisen metron toimintaa

Joukkoliikenteen
käyttö

Joukkoliikenteen matkojen osuus säilyy nykyisellä tasolla

Liikenne

Joukkoliikenteen matkojen osuus laskee hieman. Asemien lähialueilla joukkoliikenteen
käyttö lisääntyy suurimmillaan prosentin.
Liityntäliikenteen alueilla osuus laskee enimmillään prosentin

Joukkoliikenteen matkojen osuus laskee paljon.

Joukkoliikenteen matkojen
osuus pienenee hieman

Lauttasaaressa joukkoliikenteen käyttö lisääntyy yli 3 %
Matka-ajat

Hieman (keskimäärin
alle 0,5 min) vaihtoehtoa 0 nopeampi

Metroasemien välittömässä läheisyydessä
Hitain vaihtoehto. Syynä jaksot, joilla rata on kaduilla sekä vaihto
(600 m) nopein vaihtoehto. Liityntäliikennettä Lauttasaaressa. Tunnelivaihtoehto on yli minuutin nopeampi kuin kokäyttävien matka-ajat ovat 0 -vaihtoehtoa
konaan pinnassa kulkevat pikaraitiotievaihtoehdot
pidempiä

Matka-ajat ovat kuten metrossa. Pidentää nykyisen
metron matka-aikoja ja
vuorovälejä. Nopeuttaa
matka-aikoja Ruoholahden
ja Hakaniemen välillä.

Vaihdot

Nykyisen kaltainen

Vaihtojen määrä lisääntyy liityntäliikenteen
alueilla

Vaihtojen määrä lisääntyy liityntäliikenteen alueilla. Vaihto
Lauttasaaressa metroon

Vaihtojen määrä lisääntyy
liityntäliikenteen alueilla

Matkojen suuntautuminen

Nykyisen kaltainen

vähentää vähän Etelä-Espoon ja Helsingin
niemen välisiä matkoja

Vähentää huomattavasti Etelä-Espoon ja Helsingin eteläosien välisiä
matkoja. Lisää hieman Etelä-Espoon sisäisiä joukkoliikennematkoja

Vähentää hieman EteläEspoon ja Helsingin niemen
välisiä matkoja

Tavoitettavuus

Ei merkittäviä vaikutuksia

Alueilla, joilla matka-aika lyhenee on
7 700 asukasta enemmän kuin alueilla, joilla
matka-ajat kasvavat

Alueilla, joilla matka-aika pidentyy on 71 000 asukasta enemmän
kuin alueilla, joilla matka-ajat lyhentyy

Alueilla, joilla matka-aika
pidentyy on 2 900 asukasta
enemmän kuin alueilla, joilla
matka-ajat lyhentyvät

Alue- ja yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Estevaikutus

Ei aiheuta estevaikutusta

Mahdollisuus kehittää ratavarauksen
aluetta

Ratavarausten aluetta voidaan kehittää
ympäristön reunaehtojen rajoissa

Virkistysalueet ja
yhteydet

Pinnassa kulkeva rata Pinnassa kulkeva rata ei aiheuta merkittävää
aiheuttaa merkittävää estevaikutusta
estevaikutusta
Tunnelien kohdalla
maan päällistä aluetta
voidaan kehittää

Tunneliosuuksilla rata ei aiheuta estevaikutusta.
Pinnassa kulkeva rata estää ja rajoittaa maankäyttöä rata-alueen kohdalla
Tunnelien kohdalla maan päällistä aluetta voidaan
kehittää

Ei merkittäviä vaikutuksia
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Bussi 0

Bussi 0+

Metro Mt

MetroMp

Pikaraitiotie Pk

Pikaraitiotie Pr

Pikaraitiotie Pt

Kombi K

Maisema- ja kaupunkikuva sekä rakennettu kulttuuriympäristö
Matkustajien näkymät

Näkymät ovat nykyisenkaltaiset ja matka
vaihteleva

Koko matka kuljetaan
tunnelissa

Merinäkymät säilyvät, Näkymät ovat pääosin nykyisenkaltaiset ja
matka on vaihteleva
matka on vaihteleva

Maisema- ja
kaupunkikuva

Kaikista vaihtoehdoista vähäisimmät haitalliset vaikutukset
Osa busseista ei
mahdu Kampin terminaaliin, vaan sijoittuu
katutilaan

Ei aiheuta haitallisia
maisemavaikutuksia

Maisemahaittoja
Katajaharjun ja
Karhusaaren välillä.
Niittymaan asema
on näkyvä elementti
kaupunkikuvassa

Leventää Länsiväylän liikennekäytävää pohjoiseen Katajaharjun ja Karhusaaren välillä.
Miestentien ja Karhusaarentien ylittävä ratasilta on näkyvä elementti maisemassa

Leventää Länsiväylän liikennekäytävää pohjoiseen
Katajaharjun ja Karhusaaren välillä

Heikentää
Karhusaaren valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun
kulttuuriympäristön
arvoja merkittävästi

Sijoittuu kadulle ja kadun viereen Otaniemen
ja Tapiolan valtakunnallisesti arvokkaassa
rakennetussa kulttuuriympäristössä ja
Tapiolan kansallismaisemassa

Sijoittuu kadulle
ja kadun viereen
Otaniemen valtakunnallisesti arvokkaassa rakennetussa
ympäristössä

Vaikutukset ovat samanlaiset kuin vaihtoehdossa 0. Lisäksi
Porkkalankadun
joukkoliikennetunneli
muuttaa katutilaa

Rakennettu kulttuuriympäristö

Näkymät merelle säilyvät osin, matka on vaihteleva

Ihmisten elinolot ja viihtyisyys, terveys ja turvallisuus
Joukkoliikenteen
tavoitettavuus

Raideliikenneratkaisut tarjoaisivat aamusta iltaan tiheillä vuorovälillä toimivat yhteydet Matinkylästä itään. Myöhään illalla ja alkuyöstä liikkuville
ihmisille vaihtoehdoilla ei ole eroa, sillä myöhäisliikenne hoidettaisiin edelleen busseilla. Vuoroväli Etelä-Espoon bussipysäkeillä on suunnilleen sama
sekä bussi- että liityntälinjastoissa

Liikennevälineen
käyttömukavuus

Bussivaihtoehdoissa säilyvät jo totutut yhteydet. Ryhmähaastatteluissa hyvänä pidettiin
joustavuutta ja bussin helppoa tavoitettavuutta

Metron hyvinä puolina haastatellut pitävät
liikkumisen mukavuutta, matkanteon tasaisuutta, varmuutta, säännöllisiä vuorovälejä
sekä aikataulujen luotettavuutta myös
ruuhka-aikoina ja hankalissa sääolosuhteissa

Järjestelmän toimivuus

Bussiin oltiin nykytilanteessa tyytyväisiä
ja bussijärjestelmän etuna pidettiin suoria
yhteyksiä asuinalueilta Helsingin keskustaan

Tarjoaa sujuvimmat yhteydet nykyiseen
metroon. Metrojärjestelmä on yleensä myös
helpommin hahmotettava kuin bussilinjastot.
Toisaalta liitynnän varaan jäävien kulkemisen
koettiin vaikeutuvan

Terveys
Turvallisuus

Pikaraitiotietä pidetään ryhmähaastatteluissa raideliikenneratkaisuista
ihmisläheisimpänä ja viihtyisimpänä. Pysäkkiratkaisujen koettiin olevan kevyempiä kuin metrovaihtoehdossa ja vaihtojen sujuvampia .
Pikaraitiotien heikkoutena pidettiin vaihtojen määrää.

Ei merkittäviä vaikutuksia
Kaikki vaihtoehdot suunnitellaan turvallisiksi käyttää, niin että palo- ja pelastusturvallisuus on määräysten ja vaatimusten mukainen

Ympäristöhaitat
Päästöt ja ilman
laatu

Raideliikennevaihtoehdoissa häkä-, hiilivety- ja typen oksidien päästöt sekä hiukkaspäästöt vähenevät nykyiseen bussijärjestelmään verrattuna.
Raideliikennevaihtoehdot vähentävät merkittävimmän kasvihuonekaasun hiilidioksidin päästöjä bussijärjestelmään verrattuna

Melu

Ei merkittäviä vaikutuksia

Luonto

Ei merkittäviä vaikutuksia

Meriveden laatu ja
virtaukset

Ei merkittäviä vaikutuksia

Tärinä ja runkoääni

Ei merkittäviä vaikutuksia

Rakentamisen aikaiset haitat
Rakentaminen asutuksen lähellä

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
ovat suuret, sillä
osa raidelinjauksista sijaitsee Espoon
puolella ahtaissa,
kaupunkimaisissa
ympäristöissä

Länsiväylän pohjoislaitaa kulkevan radan rakentaminen haittaa Länsiväylän pohjoislaidalla olevan
kevyen liikenteen reitin käyttöä. Rakentamisen aikaiset vaikutukset ovat suuret, sillä raidelinjauksista pääosa sijaitsee Espoon puolella katuverkossa ja ahtaissa, kaupunkimaisissa ympäristöissä
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18 Lähtöoletukset ja epävarmuustekijät
Ympäristövaikutusten arviointiin liittyvät epävarmuudet

Vaihtoehdot ja alustavien yleissuunnitelmien tarkkuus

Liikennevaikutukset

Ympäristövaikutusten arvioinnin lähtökohtina ovat arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot, joita on tarkennettu raidevaihtoehtojen alustavissa yleissuunnitelmissa. Liityntäliikenteen lähtökohtina ovat suunnitellut bussilinjastot. Bussi-, pikaraitiotie-,
kombi- ja metrojärjestelmiin liittyvistä rakenteista kuten asemista, pysäkeistä tai mahdollisista meluesteistä ei ole laadittu
tarkkoja suunnitelmia. Myös Porkkalankadun joukkoliikennetunnelin suunnitelmat ovat viitteellisiä.

Liikenne-ennusteet ovat oletuksia tulevaisuuden tilanteesta.
Ennusteiden virhemahdollisuuksia pyritään minimoimaan, mutta maailma saattaa kehittyä eri tavalla kuin nyt on kuviteltu.

Arvioinnissa johtopäätösten luotettavuuteen vaikuttaa se, että
valittu vaihtoehto voi jatkosuunnittelussa vielä muuttua paikoin melko paljon suunnittelun edetessä. Kuitenkin esimerkiksi raidevaihtoehtojen radan korkeusasema on melko tarkkaan
määritelty. Arvioinnissa on keskitytty liikennejärjestelmätason
tarkasteluihin ja fyysisten muutosten arvioinnissa on pyritty löytämään jatkosuunnittelupäätöksen kannalta keskeiset asiat ja
merkittävät vaikutukset.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Arviointi pohjautuu Helsingin yleiskaava 2002:een ja Espoon eteläosien yleiskaavaluonnokseen 27.4.2004. Helsingin yleiskaava
on tullut rajattuja valituskohteita lukuun ottamatta voimaan.
Valitukset, jotka kohdistuivat suunnittelualueeseen, on hylätty.
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen 27.4.2004 sisältö saattaa muuttua vielä ennen kaavaehdotuksen valtuustokäsittelyä.
On kuitenkin todennäköistä, että Espoon alueen arvioinnit on
tehty arviointitarkkuus huomioon ottaen luotettavasti ja arviointiselostus antaa riittävät tiedot hankkeen vaihtoehtojen vaikutuksista maakäyttöön ja yhdyskuntarakenteeseen.
Uudenmaan maakuntakaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa, mutta sitä ei ole vielä vahvistettu ympäristöministeriössä.
Vahvistamispäätöstä odotetaan aikaisintaan vuoden 2006 alkupuolella. Itä-Uudenmaan maakuntakaava on valmisteluvaiheessa. Voimassa on tällä hetkellä Uudenmaan seutukaava.
Tarkasteluajankohtana on vuosi 2030. Espoossa ja Helsingissä
eri vaihtoehtojen maankäytössä ei ole yleiskaavan tarkastelutarkkuudella eroja, mutta maankäytön toteutumisjärjestys, sijoittuminen ja muutoksen nopeus voivat vaihdella eri vaihtoehdoissa.

Liikenne-ennusteet heijastavat nykyistä käyttäytymistä. Ihmisten arvot muuttuvat ja arvojen muutos saattaa heijastua
myös matkustuskäyttäytymiseen.
Liikenne-ennusteet on laadittu YTV:n liikennemallijärjestelmällä, samoilla oletuksilla kuin pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelman liikennetarkastelut. Liikenne-ennusteet ja
-mallit ovat ainoa työkalu, joilla voi arvioida uusien kulkuvälineiden vaikutuksia matkustamiseen. Liikennemallit on muodostettu
laajojen liikennetutkimuksien aineistoista, jotka koostuvat henkilöhaastatteluista sekä matkustaja- ja ajoneuvolaskennoista.
Raidejärjestelmien palvelutasotekijöiden vaikutukset saattavat
olla kuitenkin malleissa aliarvostettuina. Todellisuudessa raiteille
voi tulla ennustettua enemmän käyttäjiä.
Matkustamiseen vaikuttavat polttoaineiden hinnat ja talouden
yleinen kehitys. Tehdyissä ennusteissa on oletettu, että näiden
tekijöiden kehitys on maltillista, eikä radikaaleja muutoksia tapahtuisi. Liikenne-ennusteisiin vaikuttaa hyvin voimakkaasti
maankäytön ennustettu kehitys. Jos maankäytön määrä muuttuu poikkeavasti nyt oletetusta, muuttuvat ennusteet nyt tehdyistä.

Tilastollista edustavuutta olennaisempana pidettiin sitä, että
hanketta koskevia mielipiteitä ja näkemyksiä saataisiin mahdollisimman monipuolisesti esille. Ryhmähaastatteluissa haastateltavia käsiteltiin yksilöinä vaikka jotkut heistä edustivatkin ryhmää. NIMBY-ilmiötä (Not In My BackYard eli ”ei minun takapihalleni”) ei voitu täysin välttää hankkeesta esitetyissä näkemyksissä. Edellä mainitut epävarmuustekijät ovat olennaisia ihmisiin
kohdistuvien vaikutusten arvioinnissa, sillä eri väestöryhmät ja
kukin yksilö saattavat kokea vaikutukset eri tavoin.
Ryhmähaastatteluissa nousi esille varsin odotetusti asiakokonaisuuksia, joiden käsittelyn tiedettiin etukäteen olevan hankalaa.
Ensimmäinen koskee hankkeen vaikutuksia yhdyskuntarakenteeseen ja niiden seurannaisvaikutuksia kaupunkikuvaan, maisemaan, virkistysalueisiin ja asuinalueiden sosiaaliseen luonteeseen. Useassa yhteydessä haluttiin tietää mitä eri vaihtoehdot
tulevat toteutuessaan todella merkitsemään asuinalueella, miten
hanke vaikuttaa asuinympäristöön ja paljonko yhdyskuntarakennetta joudutaan tiivistämään. Ryhmähaastatteluissa ei voitu
antaa täsmällisiä kuvauksia, vaan voitiin vain viitata Helsingin
yleiskaava 2002:n ja Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen
27.4.2004 yleispiirteisiin karttoihin ja kuvauksiin.
Toinen paljon keskustelua herättänyt asiakokonaisuus oli eri vaihtoehtojen hinta ja kustannusten jakautuminen. Haluttiin myös
tietää paljonko kotitaloudet joutuisivat maksamaan veroina eri
vaihtoehdoista. Yhteiskuntataloudellisen arvioinnin tuloksia ei
ollut ryhmähaastattelujen aikaan käytettävissä.

Sosiaaliset vaikutukset
Haastatteluiden suunnittelussa pyrittiin siihen, että vaikutusten
arvioinnissa saadaan palautetta eri ikäryhmiltä, erilaisilta joukkoliikenteen käyttäjiltä sekä eri asuinalueiden asukkailta. Melko
suuresta ryhmähaastattelujen määrästä huolimatta niiden tarjoama aineisto ei kuitenkaan ole tilastollisesti kattava. Tämä on
ryhmähaastatteluille ominainen piirre.
Ryhmähaastatteluissa painottuivat keski-ikäisten näkemykset.
Ongelmalliseksi havaittiin erityisesti nuorten näkemysten kartoittaminen. Myöskään kaikkien vaikutusalueilla olevien kaupunginosien edustajia tai heidän varahenkilöitään ei tavoitettu.
Siitä huolimatta ryhmähaastattelujen alueellista edustavuutta
voidaan pitää varsin hyvänä.

Myös hankkeen pitkä tarkasteluajankohta vuonna 2030 koettiin
hankalaksi hahmottaa. Vaikutusalue on kuvattu nykytilanteen
mukaisena ja mm. asukkaiden asumistoiveiden, työpaikkojen
sijoittumisen ja liikkumistarpeiden tulevaisuuden ennustaminen
havaittiin vaikeaksi.
Myös kalustoon ja järjestelmään liittyvät asiat perustuivat pääosin mielikuviin ja osaltaan ulkomaisiin kokemuksiin.
Arvioinnissa ei ole tehty arvioita siitä, kuinka moni kokee tunnelissa matkustamisen kielteisenä kokemuksena.
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Päästöt ja melu

Maisema ja rakennettu kulttuuriympäristö

Tehdyt tarkastelut perustuvat oletukseen, että asukas- ja työpaikkamäärät ovat kaikissa vaihtoehdoissa samat.

Rakennettuun kulttuuriympäristöön ja maisemaan liittyvien vaikutusten merkittävyys on voitu arvioida riittävällä tarkkuudella
laadittujen alustavien yleissuunnitelmien perusteella

Tarkastelu on päästöjen osalta karkea arvio. Tulokset soveltuvat
vaihtoehtojen vertailuun ja niiden tarkoitus ei ole kuvata vaihtoehtojen absoluuttisia päästömääriä vuoden 2030 tilanteessa
Tarkastelut perustuvat liikenne-ennusteisiin, jotka pohjautuvat
YTV:n liikenne-ennustemalliin ja oletukset, jotka sisältyvät YTV:n
liikennejärjestelmätyön liikenne-ennusteisiin ovat voimassa myös
tässä työssä. Ennusteet on tehty vuoden 2030 tilanteeseen.
Liikenteen aiheuttaman melun suuruuteen vaikuttavat etupäässä liikennemäärä, ajonopeudet ja raskaiden ajoneuvojen osuus.
Uusien raideliikennevälineiden osalta melutarkastelut perustuvat maastomallipohjaiseen laskentaan ja bussien melupäästön osalta pohjoismaisen melulaskentamallin lähtömelutasojen
muutoksen arviointiin.
Tässä työssä on oletettu bussikaluston olevan nykyisen kaltaisia
dieselbusseja. Tällä hetkellä länsisuunnalla ei voi käyttää kaasubusseja, koska ne eivät saa liikennöidä Kampin bussiterminaaliin. Jos bussien polttoaineena on tulevaisuudessa jokin muu
polttoaine, esimerkiksi maakaasu tai biopolttoaine, se vaikuttaa
kaikkiin vaihtoehtoihin päästöjä vähentävästi.
Ajoneuvojen päästökertoimet noudattavat EURO 3 normin täyttäviä ajoneuvoja. Uudempien EURO 4 tai EURO 5 päästönormien
mukaisia päästökertoimia ei kirjoittamishetkellä ollut saatavissa. Raideliikenteen energiankulutuksen päästöt on laskettu nykyisen sähköntuotannon päästökertoimilla.
Tarkastelussa ei ole tehty oletuksia Suomen ilmastotavoitteiden
ja päästökaupan mahdollisista vaikutuksista sähköntuotannon
rakenteeseen vuonna 2030.
Vaikka lähtöoletuksiin sisältyy epävarmuuksia liikenne-ennusteiden sekä ajoneuvokannan osalta, saadaan tarkastelujen tulosten avulla vaihtoehtojen olennaiset erot selville.

Luonnonvarojen käyttö
Louhintamassojen määrä eri vaihtoehdoissa antaa suuruusluokka-arvioin kuljetettavien ja sijoitettavien massojen määrästä.
Louhemassat voidaan käyttää pääkaupunkiseudulla. Arvioinnissa
ei ole voitu ottaa kantaa siihen, minne louhemassat sijoitetaan.

Kaupunkien asiantuntijoiden, arviointityötä tehneiden ja arviointiselostusluonnosta kommentoineiden henkilöiden kannanotot
dilemmaan pinta-/tunneliratkaisujen maisema-asioista erityisesti Katajaharjun-Karhusaaren välisellä jaksolla ovat olleet siinä mielessä loogisia että ne ilmentävät asiantuntijoiden erilaista
suhdetta maisemaan.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Rakennusaikaisten vaikutusten arviointi on tehty aikaisemmista infrastruktuuriprojekteista saatujen kokemusten perusteella.
Arvioitujen työnaikaisten vaikutusten toteutuminen alkaa tarkentua vasta toimenpiteille haettavien lupien myötä sekä rakennussuunnittelussa ilmenevien seikkojen perusteella.
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19. Jatkosuunnittelusuosituksia

21. Seuranta

Raidevaihtoehtojen alustavassa yleissuunnitelmassa, eri vaiheissa tehdyissä selvityksissä, yleiskaavatöiden yhteydessä sekä
asemakaavojen määräyksissä on esitetty asioita, jotka hankkeen jatkosuunnittelussa on otettava huomioon. Lisäksi tunnelirakentamista, raidevaihtoehtojen rakentamista, kadunrakentamista ja rakentamista yleensä koskee lukuisa määrä ohjeita,
normeja ja määräyksiä. Suositukset, reunaehdot ja määräykset
liittyvät teknisen toimivuuden varmistamiseen, taloudelliseen
tehokkuuteen, ekologiseen ja sosiaaliseen kestävyyteen sekä
arkkitehtoniseen laatuun.

Tämän hankkeen yhteydessä ei ole tarvetta käynnistää erityisiä
seurantoja. Maankäytön muutosten seuranta toteutuu kaupunkien maankäyttötoimen normaalien käytäntöjen puitteissa ja liikenteen kehityksen seuranta mm. YTV:n toimesta.

Hankkeen jatkosuunnitteluvaihtoehdon valinnasta tulee tiedottaa hankkeen vaikutusalueella.
Valitusta vaihtoehdosta ja mahdollisesti myös sen variaatioista
tulee laatia yleissuunnitelma. Yleissuunnitelmaratkaisuissa tavoitteena tulisi olla korkea laatu.
Merkittäviksi arvioidut vaikutukset, kuten vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä
maisemaan ja kaupunkikuvaan otetaan suunnittelussa erityisesti huomioon.
Yleissuunnitelman laatimisen ohjelmoinnin yhteydessä tulisi käydä julkista keskustelua yleissuunnitelman tavoitteista ja sisällöstä. On tarpeen kuvata, miltä osin lausunnot ja mielipiteet arviointiselostuksesta on otettu yleissuunnitelmassa huomioon.
Asemakaavojen tai asemakaavamuutosten laatimisen yhteydessä vaikutusten arviointi tarkentuu maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla.

20. Haitallisten vaikutusten
ehkäiseminen
Kaikkiin raidevaihtoehtoihin sisältyy tärinäeristystä runkomelun
torjuntaa varten ja eristyksen kustannukset on otettu huomioon. Lopullinen eristystarve ratkaistaan jatkosuunnittelussa laadittavien kohdekohtaisten selvitysten perustella.
Jatkosuunnittelun yhteydessä esitetään meluntorjunnan ratkaisut, joita voivat olla melukaiteet ja -aidat, sekä meluvallit.
Melun leviäminen voidaan ottaa myös huomioon rakennettavien
talojen suunnittelussa.
Haitallisia maisemavaikutuksia voidaan lieventää rakenteiden
arkkitehti- ja maisemasuunnittelulla. Asemien ja pysäkkien arkkitehtuurin avulla voidaan paikoin myös parantaa kaupunkikuvaa.

Eri lupaprosesseihin liittyen, kuten vesilain mukaisten lupien yhteydessä asetetaan velvoitteita pohjavesien tarkkailusta. Tarkkailuohjelmien sisältö määräytyy lupakäsittelyjen yhteydessä.

22. Hankkeeseen liittyvät päätökset
Liikenneministeriö on esittänyt kirjeessään 21.8.2002, että metro esitetään Espoon yleiskaavassa. Samassa kirjeessä ministeriö
siirtää rahoitus- ja suunnitteluvalmiussyistä toteuttamisen aloittamisen vuoden 2010 jälkeen.
Espoon kaupunginvaltuusto on päättänyt 20.1.2003, että
Espoon eteläosien yleiskaavassa varaudutaan Etelä-Espoon ja
Helsingin keskustan välisiin raideliikenneyhteyksiin. Muita päätöksiä Espoossa ei asiasta ole.
Helsingin yleiskaava 2002:ssa on osoitettu varaus raideyhteydelle
Ruoholahdesta länteen. Ainoa Helsingin puolelle osoitettu asema
on Lauttasaaren ostoskeskuksen läheisyydessä. Yleiskaavassa
rata kulkee Koivusaaren selvitysalueen halki. Selvitysalueen
maankäyttö ja sen myötä mahdollinen asema ratkaistaan myöhemmin laadittavassa yleiskaavassa tai osayleiskaavassa.
Liikenne- ja viestintäministeriö, Espoon, Helsingin, Vantaan
ja Kauniaisten kaupungit sekä Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV tekivät 26.8.2003 aiesopimuksen lähivuosien tärkeimmistä liikennehankkeista pääkaupunkiseudulla.
Aiesopimuksessa määritellään, missä järjestyksessä pääkaupunkiseudun liikennehankkeita pyritään toteuttamaan. Aiesopimus
sisältää myös arvion keskeisimmistä vuoden 2007 jälkeen toteutettavista liikennehankkeista, joilla edistetään erityisesti joukkoliikenteen asemaa pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmässä. Näihin hankkeisiin kuuluu myös metro- tai muu raideyhteys
Ruoholahden ja Matinkylän välille.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää Espoon kaupungin, Helsingin
kaupungin ja Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksiä toteuttamisesta, jatkosuunnittelusta, organisoinnista ja rahoituksesta.
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23. Hankkeen rakentamisen edellyttämät suunnitelmat ja luvat
Bussijärjestelmän kehittäminen ja raideyhteyden toteuttaminen edellyttävät asemakaavojen muuttamista Espoossa ja
Helsingissä. Rakentaminen edellyttää myös rakennuslupapäätöksiä.
Hankkeen toteuttaminen edellyttää siltojen sekä tunnelien rakentamista, joita varten tarvitaan vesilain mukaiset luvat.
Jos toteutettavan linjausvaihtoehdon alueelta löytyy tarkemman
suunnittelun tai toteuttamisen yhteydessä pilaantuneita maaalueita, tarvitaan maa-aineksen käsittelyä ja kuljettamista varten ympäristölupa.
Mikäli ylijäämämassoja syntyy rakentamisen aikana ja niitä joudutaan läjittämään erikseen perustettaville sijoituspaikoille, tarvitaan myös ympäristölupa.
Kunnalle tehdään 30 päivää ennen rakentamista tilapäisesti häiritsevästä toiminnasta meluilmoitus.
Louhintaa ja rakennusten purkamista varten tarvitaan luvat.
Muiden lupien, ilmoitusten ja kuntakohtaisten erityismenettelyjen
tarve selviää myöhemmin suunnitteluratkaisujen tarkentuessa.

24. Jatkosuunnittelu- ja toteuttamisaikataulu
Ympäristövaikutusten arviointimenettely päättyy vuoden 2006
keväällä, jolloin Uudenmaan ympäristökeskus antaa lausuntonsa ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. Tämän jälkeen
hankkeesta vastaava tekee päätöksen jatkosuunnitteluun valittavasta vaihtoehdosta.
Mikäli jokin raidevaihtoehto valitaan jatkosuunnitteluun, laaditaan
yleissuunnitelma ratkaisujen täsmentämiseksi. Asemakaavojen
tai asemakaavamuutosten laadinnan jälkeen hankkeesta tehdään
rakennussuunnitelma. Tässä vaiheessa hankitaan pääosa rakentamisen edellyttämistä alue- tai toimintokohtaisista luvista.
Raideyhteys Matinkylään voisi valmistua vuoteen 2015 mennessä, mikäli suunnittelu ja päätöksenteko etenevät ripeästi.
Raidevaihto-ehtojen arvioitu rakentamisaika on vaihtoehdosta
riippuen 5-10 vuotta.
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25 Yhteenveto ja johtopäätökset
25.1 Arvioidut vaihtoehdot

Liikenteelliset herkkyystarkastelut

25.3 Vaikutusten merkittävyys

Vaihtoehdot

Raiteiden jatkamista Kivenlahteen sekä Koivusaaren matkustajamäärien vaikutusta tutkittiin liikenneselvityksissä herkkyystarkasteluina.

Yleistä

Ympäristövaikutusten arviointi tehtiin vuoden 2030 tilanteesta.
Arvioinnissa tarkasteltiin nykytyyppistä bussijärjestelmää (Ve
0), kehitettyä bussijärjestelmää (Ve 0+), kahta metrovaihtoehtoa - rata tunnelissa ja rata osittain pinnassa (Mt ja Mp), kolmea
pikaraitiotievaihtoehtoa - rata pinnassa, rata joukkoliikennekaistalla Merituulentiellä ja rata osittain tunnelissa (Pr, Pk ja Pt) sekä
yhdistelmävaihtoehtoa kombi (K).
Raidevaihtoehdoissa Länsiväylää kulkevat suorat bussilinjat
Etelä-Espoosta Helsingin keskustaan lakkautetaan ja yhteydet
Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin hoidetaan liityntäbusseilla.
Kaikissa raidevaihtoehdoissa rata on tunnelissa Katajaharjusta
itään ja kombia lukuun ottamatta raidevaihtoehtoihin liittyy nykyisen metron jatkaminen Ruoholahdesta Lauttasaareen.
Kombissa korkealattiainen, metron kanssa yhteensopiva pikaraitiotievaunu liikennöi Matinkylän ja Hakaniemen väliä.
Metrokalusto kulkee Ruoholahdesta itään. Ruoholahdessa on
metron ja Hakaniemessä pikaraitiotien kääntöraiteet.
Raidevaihtoehdoista laadittiin ympäristövaikutusten arvioinnin
aikana alustavat yleissuunnitelmat (Ruoholahti-Matinkylä metro/ raideyhteys YVA, alustavat yleissuunnitelmat 20.1.2005),
joihin arviot raidevaihtoehtojen vaikutuksista perustuvat.

Arvioinnin aikana karsitut vaihtoehdot
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto laati keväällä 2005 tarkastelun, jonka tarkoituksena oli selvittää Matinkylän ja Kampin/
Rautatieaseman väliä kulkevan pikaraitiotien linjausmahdollisuuksia Ruoholahden ja Helsingin keskustan välillä. Selvityksessä
tarkasteltiin sekä pinta- että maanalaisia vaihtoehtoja. Kaksi
tutkituista Kamppiin päättyvistä vaihtoehdoista olisi teknistaloudellisesti tarkasteltuna mahdollista toteuttaa. Näistä tehtiin
liikennemallien avulla liikenne-ennusteet vuodelle 2030 samaan
tapaan kuin edellä mainituista ympäristövaikutusten arviointiin
sisällytetyistä vaihtoehdoista.
Kamppiin päättyvät pikaraitiotievaihtoehdot karsittiin jatkotarkastelusta, koska ne olivat tarkasteluun valittuja vaihtoehtoja
liikenteellisesti heikommin tarkoitustaan palvelevia. Matka-ajat
keskimäärin pitenisivät ja mallitarkastelun perusteella pikaraitiotiellä matkustavien määrä vähenisi verrattuna muihin pikaraitiotievaihtoehtoihin.

Kivenlahteen päättyvät linjat lisäävät raideliikennevälineiden
matkustajamääriä kaikissa raidevaihtoehdoissa. Matinkylän ja Tapiolan välillä matkustajamäärät kasvavat 38-52 % verrattuna Matinkylään päättyviin linjoihin. Kaupunkien rajalla lisäys on 6-8 %
ja Lauttasaaren ja Helsingin niemen välillä 4-5 %.
Koivusaaren rakentaminen ei vaikuta kovin paljoa raidevälineiden matkustajamääriin. Espoon puolella Koivusaaren vaikutus vähentää matkustajamääriä 0-1 %, koska uusi asema
hidastaa matkantekoa. Koivusaaren maankäyttö lisäisi matkustajamääriä Lauttasaaren ja Helsingin niemen välillä 2-4 %.
Bussijärjestelmässä Koivusaari lisää käyttäjämääriä Lauttasaaren
ja Helsingin niemen välillä 2 400 matkustajaa vuorokaudessa ja
kaupunkien rajalla 1000 matkustajaa vuorokaudessa.

Arvioinnin perusteella merkittäviä ovat vaikutukset liikenteeseen ja liikkumiseen, ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen sekä
maisemaan ja kaupunkikuvaan. Vaihtoehtojen merkittävät vaikutukset ilmenevät lähinnä Etelä-Espoon - Helsingin kantakaupungin vyöhykkeellä.
Liikennejärjestelmän vaikutukset kaupunkirakenteeseen ja
maankäyttöön ovat olennaisia keskusteltaessa tulevasta kaupunkikehityksestä. Arvioinnin lähtökohtana ovat Helsingin yleiskaava 2002 ja Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos 27.4.2004,
joiden mukaisesti maankäyttöä ja yhdyskuntarakenteen kehitystä ohjataan.
Ympäristövaikutusten arvioinnin aikana todettiin, että alla luetellut vaikutukset ovat vähäisiä:
•
•

25.2 Vaikutusten arviointi
Arvioidut vaikutukset

•
•
•

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan hankkeen tai toiminnan aiheuttamia välittömiä ja välillisiä vaikutuksia:

•

•
•
•
•

ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen
maaperään, vesiin, ilmaan ja ilmastoon, kasvillisuuteen,
eliöihin ja luonnon monimuotoisuuteen
yhdyskuntarakenteeseen, rakennuksiin, maisemaan, kaupunkikuvaan ja kulttuuriperintöön
luonnonvarojen hyödyntämiseen, sekä

edellä mainittujen tekijöiden keskinäisiin vuorovaikutussuhteisiin.
Ympäristövaikutusten arvioinnin yhteydessä on käsitelty laajasti
myös vaihtoehtojen liikennöintiä sekä vaikutuksia liikennejärjestelmään ja liikenteeseen. Näistä arvioinneista saatiin lähtötietoja ympäristövaikutusten arviointia varten ja toisaalta niihin
voitiin verrata mm. ryhmähaastatteluihin osallistuneiden käsityksiä vaikutuksista.

Tärinä ja runkoääni
Vaikutukset yhdyskuntien vedenkäytölle tärkeisiin pohjavesialueisiin
Pysyvät vaikutukset pintavesien laatuun
Vaikutukset meriveden vaihtuvuuteen ja virtauksiin
Vaikutukset luonnon monimuotoisuuteen ja Laajalahden
Natura 2000 –alueeseen
Vaikutukset virkistysalueiden riittävyyteen ja laajoihin virkistysaluekokonaisuuksiin.

Liikenne
Liikennejärjestelmä
Liikenne-ennusteiden perusteella bussijärjestelmä ja metro soveltuvat pikaraitiotietä paremmin länsisuunnan liikennejärjestelmäksi.
Pikaraitiotie on vaihtoehdoista hitain osin matkanopeuden, osin
Lauttasaaressa tapahtuvan vaihdon vuoksi. Pikaraitiotiehen perustuvassa ratkaisussa osa Länsiväylän suunnan matkustajista
hakeutuu muille reiteille. Joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat
pienempiä kuin muissa vaihtoehdoissa.
Kombin ja metroliikenteen yhteen sovittaminen on ongelmallista
ja johtaa vuorovälin pitenemiseen osalla nykyistä metroverkkoa.
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Matkojen suuntautuminen
Vaihtoehtojen matkamääriä on verrattu nykytyyppiseen bussijärjestelmään vuoden 2030 tilanteessa. Kehitetty bussijärjestelmä lisäisi hieman joukkoliikennematkoja Helsingin keskustaan.
Metro puolestaan vähentäisi hieman matkustajia Helsingin keskustaan, mutta lisäisi etenkin muualle Helsinkiin menevien matkustajien määrää. Kaikki pikaraitiotievaihtoehdot vähentäisivät
paljon Etelä-Espoosta Helsinkiin tehtäviä joukkoliikennematkoja
sekä vähäisessä määrin matkoja Leppävaaran ja Vantaan suuntaan. Etelä-Espoon sisäiset joukkoliikennematkat lisääntyisivät
hieman. Kombi vähentäisi hieman Etelä-Espoon ja Helsingin välisiä matkustajamääriä.
Liikennemallien antamat joukkoliikenteen matkustajamäärät Länsiväylällä
Nykyisin Länsiväylällä kulkee kaupunkien rajan kohdalla noin 42
000 joukkoliikennematkustajaa vuorokaudessa. Etelä-Espoon
ja Helsingin välillä joukkoliikennematkustajien määrä lisääntyy
5 000:lla metrojärjestelmässä verrattuna nykytyyppiseen bussiin. Pikaraitiotiejärjestelmissä joukkoliikenteen käyttäjämäärät
Etelä-Espoon ja Helsingin välillä vähenevät noin 15 000:lla vaihtoehdosta riippuen.
Vaikutukset joukkoliikenteen käyttöön
YTV:n liikennemallin mukaan joukkoliikenteen käyttäjien osuus
Länsiväylällä Helsingin ja Espoon rajalla on suurin metrossa ja
yhtä suuret kehitetyssä bussivaihtoehdossa ja kombissa. Pikarai
tiotievaihtoehdossa joukkoliikenteen käyttö on vähäisintä.
Vaikutukset matka-aikoihin
Matkat asemien lähialueilta ovat metrolla ja kombilla nopeampia kuin nykytyyppisellä bussilla ja pikaraitiotievaunulla.
Kauempana asemista liityntäliikenteen alueilla raidevaihtoehdot
ovat bussijärjestelmää hitaampia matkoilla Helsingin keskustaan. Espoossa raidevaihtoehdot tarjoavat hyvät yhteydet asemien välisillä matkoilla.
Matinkylän liikekeskuksesta pääsee vuonna 2030 Kampin joukkoliikenneterminaaliin 16-21 minuutissa. Metro on nopein ja pikaraitiotie hitain vaihtoehto.
Vaikutukset henkilöautoliikenteeseen
Länsisuunnan joukkoliikennejärjestelmäratkaisu vaikuttaa vaihtoehdosta riippumatta hyvin vähän henkilöautoliikenteen ja
muun ajoneuvoliikenteen määriin. Kehitetty bussi ei vaikuta ajoneuvoliikenteen määrään. Raidevaihtoehdot vähentävät ajoneuvoliikennettä Länsiväylällä kaupunkien rajalla korkeintaan 0,5
prosenttiyksikköä.

Liikenteelliset herkkyystarkastelut
Raiteiden jatkamista Kivenlahteen sekä Koivusaaren matkustajamäärien vaikutusta tutkittiin liikenneselvityksissä herkkyystarkasteluina.

Kivenlahteen päättyvät linjat lisäävät raideliikennevälineiden
matkustajamääriä kaikissa raidevaihtoehdoissa. Matinkylän ja Tapiolan välillä matkustajamäärät kasvavat 38-52 % verrattuna Matinkylään päättyviin linjoihin. Kaupunkien rajalla lisäys on 6-8 %
ja Lauttasaaren ja Helsingin niemen välillä 4-5 %.
Koivusaaren rakentaminen ei vaikuta kovin paljoa raidevälineiden matkustajamääriin. Espoon puolella Koivusaaren vaikutus vähentää matkustajamääriä 0-1 %, koska uusi asema
hidastaa matkantekoa. Koivusaaren maankäyttö lisäisi matkustajamääriä Lauttasaaren ja Helsingin niemen välillä 2-4 %.
Bussijärjestelmässä Koivusaari lisää käyttäjämääriä Lauttasaaren
ja Helsingin niemen välillä 2 400 matkustajaa vuorokaudessa ja
kaupunkien rajalla 1000 matkustajaa vuorokaudessa.

Yhdyskuntarakenne ja maankäyttö
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos
Espoon eteläosien yleiskaavaluonnos (27.4.2004) oli nähtävillä
15.6.-31.8.2004. Yleiskaavaluonnoksessa on raidevaraukselle
sekä maanpäällinen että maanalainen linjaus Helsingin rajalta Kivenlahteen. Kaava mahdollistaa metroon, pikaraitiotiehen
tai bussiin perustuvan joukkoliikennejärjestelmän kehittämisen
Länsiväylän käytävässä.
Helsingin yleiskaava 2002
Helsingin yleiskaava 2002 on tullut voimaan 23.12.2004 lukuun
ottamatta rajattuja valituskohteita. Käsillä olevan hankkeen
suunnittelualuetta koskevat valitukset on hylätty.
Yleiskaavassa on osoitettu varaus raideyhteydelle Ruoholahdesta
länteen. Ainoa Helsingin puolelle osoitettu asema on Lauttasaaren
ostoskeskuksen läheisyydessä. Yleiskaavassa rata kulkee Koivusaaren selvitysalueen halki. Selvitysalueen maankäyttö ja sen
myötä mahdollinen asema ratkaistaan myöhemmin laadittavassa osayleiskaavassa.
Yleiskaavojen mukainen kaupunkikehitys vuonna 2030
Länsiväylän vyöhykkeen alue rakentuu tulevaisuudessa kaupunkimaisen tiiviiksi liikennejärjestelmästä riippumatta, koska sen
seudullinen sijainti on niin hyvä. Espoon eteläosien yleiskaavaluonnoksen mukaan alueen väkiluku kasvaa vuoteen 2030 mennessä 70 000:lla.
Matinkylän ydinalue aseman ympäristössä on rakennettu melko
kaupunkimaiseksi. Matinkylän keskustaa vahvistetaan edelleen
asuntorakentamisella.
Tapiolan keskustaa täydennetään ottaen huomioon sen merkitys
valtakunnallisesti arvokkaana kulttuuriympäristönä. Tavoitteena
on vahvistaa Tapiolan kaupunkikeskusta sekä asumisen että kaupallisten palvelujen osalta.
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Tapiolan keskustan kehittämistä etelän suuntaan ja Länsiväylän mahdollista kattamista tutkitaan.
Tapiolan ja Matinkylän keskusten välisen alueen maankäytössä
on kehittämismahdollisuuksia erityisesti Merituulentien varressa.
Vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön
Bussivaihtoehdot ja raidevaihtoehdot mahdollistavat monitasoisen, tiiviin ja vaihtelevan kaupunkirakenteen kehittämisen.
Raideliikenteen laajentuminen Länsiväylän vyöhykkeelle vahvistaa Espoon kaupunkikeskusten - Tapiola ja Matinkylä - ja
Helsingin muodostamaa kokonaisuutta. Raideliikenteen asemien
välinen liikkuminen helpottuu. Muodostuu toiminnallisesti yhtenäinen ja hyvin saavutettavissa oleva vyöhyke, jonka eri asemien ympäristöjä kehitetään niiden omista lähtökohdista.
Raideliikennevaihtoehtojen tunneliosuuksilla maa-aluetta vapautuu muuhun käyttöön raidevarauksien kohdalla.
On mahdollista että raideliikennevaihtoehdoissa kaupunkirakentamisen toteutuminen on nopeampaa ja se keskittyy enemmän
asemien läheisyyteen kuin bussivaihtoehdoissa.

Maisema ja kaupunkikuva sekä rakennettu kulttuuriympäristö
Raideliikennevaihtoehtojen, erityisesti metron ja kombin pintaosuuksien vaikutus maisemaan ja kulttuuriympäristöön on paikoitellen merkittävää ja mielletään niitä huonontavaksi tekijäksi.
Toisaalta pintaosuudet ovat joukkoliikenteen käyttäjän kannalta
toivottavia vaunusta avautuvien näkymien vuoksi.
Tapiola, Otaniemi ja Karhusaari Espoossa sekä Lapinlahden ja
Salmisaaren alue Helsingissä ovat valtakunnallisesti arvokkaita
rakennettuja kulttuuriympäristöjä ja Tapiola lisäksi kansallismaisema. Tunnelissa kulkevan pikaraitiotien (Pt) koko matkaltaan
päältä päin rakennettava tunneli aiheuttaa rakentamisen aikana
maisemahaittoja Tapiolassa.
Keilaniemen ja Katajaharjun välillä pinnassa kulkeva metro
(Mp) voidaan geometriavaatimusten vuoksi sijoittaa ainoastaan
Länsiväylän eteläpuoliselle alueelle. Täällä pinnassa kulkeva
metro on maisemakuvan ja Karhusaaren valtakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön kannalta kielteinen.
Pikaraitiotie ja kombi ovat näkyviä esimerkiksi Keilaniemen,
Lehtisaaren ja Kuusisaaren suunnasta. Etäisyydet katsojasta
ovat pitkiä, joten rata, sähkönjohtimet ja pylväät sekä kalusto
sulautuvat osaksi Länsiväylän liikennekäytävää.
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Vaikutukset päästöihin ja ilmanlaatuun
Sähköisen raideliikenteen ympäristöhaitat kuljetettua henkilökilometriä kohden ovat pienemmät kuin polttomoottoritekniikkaan
perustuvilla ajoneuvoilla. Siten myös tarkasteltujen raidejärjestelmien arvioidut päästömäärät ovat huomattavasti pienemmät
kuin bussijärjestelmien päästöt.
Raideliikennevaihtoehdoissa häkä-, hiilivety- ja typen oksidien
päästöt vähenevät nykytyyppiseen bussijärjestelmään verrattuna noin 60 – 70 % ja hiukkaspäästöt noin 30 - 40 %. Rikkidioksidipäästömäärät kasvavat suhteellisesti ottaen moninkertaisiksi
bussijärjestelmään verrattuna, mutta ovat edelleen määrältään
pienet. Päästöjen muutos on seurausta bussiliikenteen vähenemisestä raidevaihtoehdoissa ja sähkön kulutuksen lisääntymisestä. Raideliikenne on energiatehokkaampaa kuin bussiliikenne, ja sähkön tuottaminen keskitetyissä laitoksissa on puhtaampaa. Rikkidioksidipäästöjen lisääntyminen riippuu voimaloissa
käytettävästä polttoaineesta.
Raideliikennevaihtoehdot vähentävät merkittävimmän kasvihuonekaasun hiilidioksidin päästöjä noin 30 – 45 % nykytyyppiseen
bussijärjestelmään verrattuna.
Vaihtoehdoilla on eroja myös vaikutuksissa ilman laatuun, sillä
bussien päästöt purkautuvat suoraan hengitysilmaan. Raideliikennejärjestelmissä päästöt syntyvät voimalaitoksissa, joissa palotapahtuma on paremmin hallittavissa ja päästöjen puhdistus tehokkaampaa. Ilman laatu paranee raideliikennevaihtoehdoissa
huomattavasti Kampissa ja Ruoholahdessa niillä katuosuuksilla,
joissa nykyisin liikennöivät Espoon suunnan bussit ja hieman
joillakin Tapiolan katuosuuksilla. Kehitetyssä bussijärjestelmässä Porkkalankadun joukkoliikennetunnelilla ei ole olennaisia vaikutuksia ilman laatuun.

Vaikutukset melun leviämiseen
Raideliikennevaihtoehtojen tuottamaa melua arvioitiin melulaskelmilla käyttäen vuoden 2003 asukasmääriä, jotka antavat yleiskuvan vaihtoehtojen eroista myös vuoden 2030 tilanteessa.
Laskelmien mukaan uusien raideyhteyksien melualueet ovat kapeita eikä yli 55 dB(A) alue leviä kauas raiteesta. Raideliikenteen
melualueella asuu enimmillään noin 400 asukasta. Eniten asukkaita on pinnassa kulkevien pikaraitiotievaihtoehtojen varsilla
lähinnä Tapiolassa, jossa on kerrostaloja suhteellisen lähellä
linjausta. Jatkosuunnittelussa on meluntorjuntaan kiinnitettävä
huomiota erityisesti Tapiolan alueella pinnassa kulkevissa vaihtoehdoissa.
Bussien aiheuttamaa melua on vaikea arvioida täsmällisesti,
sillä se peittyy muun ajoneuvoliikenteen melun alle. Bussien
poistuminen esimerkiksi Länsiväylältä ei vaikuta arvioituihin
melutasoihin lainkaan. Bussien poistumisella on merkitystä eniten Helsingin päässä Ruoholahdessa ja Kampissa. Esimerkiksi

Lapinrinteen bussikadulla bussien täydellinen poistuminen laskisi melutasoa noin 68 dB(A):n tasosta noin 54 dB(A):n tasoon.
Kehitetyssä bussijärjestelmässä Porkkalankadun joukkoliikennetunnelilla ei ole olennaisia vaikutuksia melutasoihin.

Vaikutukset ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen
Asukkaiden näkökulmia vaikutuksista asuinalueiden kehittymiseen
Ryhmähaastatteluissa raideliikenneratkaisujen, etenkin metron
koettiin aiheuttavan bussivaihtoehtoa suuremmat kaupunkirakenteen tiivistämispaineet. Etenkin pientaloalueilla oltiin huolissaan viheralueiden kohtalosta ja sosiaalisen turvattomuuden
lisääntymisestä metrovaihtoehdossa.
Joukkoliikennejärjestelmä ei todellisuudessa aiheuta sosiaalisia
ongelmia, vaan asuinympäristön turvallisuuteen ja viihtyvyyteen vaikuttavat mm. alueen sosioekonominen rakenne sekä
kaavoituksen ja asuntopolitiikan yhteydessä tehtävät ratkaisut.
Myös Espoossa on vähemmän arvostettuja alueita vaikka siellä
ei ole metroa ja vastaavasti Helsingissä on metron varrella tai
sen liityntäliikenteen piirissä korkean sosiaalisen statuksen alueita kuten Kulosaari, Tammisalo tai Marjaniemi.
Asukkaiden näkökulmia vaikutuksista joukkoliikenteen
palvelutasoon
Hankkeessa esitetyt raideliikenneratkaisut tarjoaisivat aamusta
iltaan tiheillä vuorovälillä toimivat yhteydet Matinkylästä itään.
Myöhään illalla ja alkuyöstä liikkuville ihmisille vaihtoehdoilla
ei ole eroa, sillä myöhäisliikenne hoidettaisiin edelleen busseilla. Vuoroväli Etelä-Espoon bussipysäkeillä on suunnilleen sama
sekä bussi- että liityntälinjastoissa.
Bussiin ollaan nykytilanteessa tyytyväisiä ja sen etuna pidettiin
suoria yhteyksiä asuinalueilta Helsingin keskustaan.
Itä-Helsingin kokemusten mukaan liityntäliikenteeseen siirtyminen aiheuttaa aluksi vastustusta, mutta ajan mittaan asukkaat ovat olleet pääosin tyytyväisiä. Toimivan liityntäliikenteen
ja –pysäköinnin järjestäminen nähtiin sekä Lauttasaaressa että
Etelä-Espoossa keskeisenä raideliikennevaihtoehtojen hyväksyttävyyden ehtona.
Asukkaiden näkökulmia liikkumisen laatuun ja houkuttelevuuteen
Bussivaihtoehdoissa säilyvät jo totutut yhteydet. Ryhmähaastatteluissa hyvänä pidettiin joustavuutta ja bussin helppoa tavoitettavuutta. Bussien heikkouksina pidettiin puutteellisia tiloja
lastenvaunuille, pyörätuoleille ja rollaattoreille. Liikuntaesteisten
kannalta busseissa ja liikkumisen turvallisuudessa on kehittämisen varaa.

Metron hyvinä puolina haastatellut pitävät liikkumisen mukavuutta, matkanteon tasaisuutta, ennakoitavia kiihdytyksiä ja jarrutuksia, varmuutta, säännöllisiä vuorovälejä sekä aikataulujen
luotettavuutta myös ruuhka-aikoina ja hankalissa sääolosuhteissa. Satunnaiskäyttäjien näkökulmasta metroa pidettiin selkeimpänä käyttää.
Liikennejärjestelmävaihtoehdoista metro tarjoaa vaihdottomilla yhteyksillä esteettömän liikkumisympäristön ja sujuvimmat yhteydet
Helsingin metrojärjestelmän eri osiin. Metrojärjestelmä on yleensä
myös helpommin hahmotettava kuin bussilinjastot. Toisaalta liitynnän varaan jäävien kulkemisen koettiin vaikeutuvan.
Pikaraitiotietä pidetään ryhmähaastatteluissa raideliikenneratkaisuista ihmisläheisimpänä ja viihtyisimpänä. Pysäkkiratkaisujen
koettiin olevan kevyempiä kuin metrovaihtoehdossa ja vaihtojen
oletettiin olevan sujuvampia lyhyempien kävelymatkojen vuoksi.
Toisaalta nähtiin, että katutasoratkaisut hidastaisivat pikaraitiotietä. Pikaraitiotien heikkoutena pidettiin vaihtojen määrää, sillä
vain kombissa ilman ylimääräistä vaihtoa pääsisi Hakaniemeen
saakka.

Rakentamisen aikaiset vaikutukset
Raidevaihtoehtojen rakennustyömaat ovat melko pitkäkestoisia
ja aiheuttavat viihtyvyys- ja kiertohaittoja asutukselle sekä viivytyksiä autoliikenteelle. Rakennustöiden vaikutukset ovat suuret erityisesti Katajaharjussa pintaraidevaihtoehdoissa (Pr, Pk,
Pt). Tapiolassa on pikaraitiotien päältä rakennettavan tunnelin
työmaa väliaikainen haitta. Syvällä kalliossa kulkevien tunnelijaksojen haitat keskittyvät paikallisesti ajotunnelien ja suuaukkojen läheisyyteen ja niitä ympäröiville kaduille.

Haittojen ehkäisy ja lieventäminen
Lukuun ottamatta erityisen herkkiä alueita kuten Tapiolaa, Otaniemeä ja Karhusaaren-Katajaharjun vyöhykettä, ovat kaikkien
vaihtoehtojen haitalliset vaikutukset, kuten melun leviäminen
ja rakentamisen aiheuttamat haitat pääasiassa lievennettävissä
jatkosuunnittelussa tarkentuvilla keinoilla.
Mikäli jokin raidevaihtoehdoista valitaan jatkosuunnittelun pohjaksi, laaditaan yleissuunnitelma ja lisäselvityksiä tehdään mm.
meluntorjuntaan, tärinävaimennukseen, runkoäänen ehkäisemiseen ja mahdollisiin suojavyöhykkeisiin, tunnelien turvallisuuteen ja pohjavesien hallintaan liittyen.
Meluntorjunnan keinoina ovat radan korkeusaseman tarkistaminen suhteessa ympäröivään asutukseen, melukaiteet tai aidat
sekä maastonmuotoilu sekä rakennusten äänieristyksen parantaminen.
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YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET

Tärinäeristyksessä käytetään tarvittaessa mm. vaimentavaa
mattoa radan ja ratasepelin välissä tai radan rakenteen alla.

Seuranta
Tämän hankkeen yhteydessä ei ole tarvetta käynnistää erityisiä
seurantoja. Maankäytön muutosten seuranta toteutuu kaupunkien normaalien käytäntöjen puitteissa ja liikenteen kehityksen
seuranta mm. YTV:n toimesta.
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Arviointiohjelmasta saadut lausunnot ja muistutukset on otettu
yhteysviranomaisena toimivan Uudenmaan ympäristökeskuksen edellyttämällä tavalla huomioon arviointeja laadittaessa.
Mahdolliset arviointiselostuksen herättämät suunnitelmien tai
arviointien täydennystarpeet pyritään ottamaan huomioon jatkosuunnittelussa, asemakaavoituksessa ja päätöksenteossa.
Arviointiselostuksesta on laadittu erillinen 26-sivuinen kuvallinen tiivistelmä suomeksi ja ruotsiksi. Tiivistelmän ja muuta lisätietoa hankkeesta ja ympäristövaikutusten arvioinnista saa
osoitteesta www.raideyva.ﬁ.

Arvio rakentamiskustannuksista ja liikennöinnin kustannussäästöt 0-vaihtoehtoon verrattuna
Alla olevassa taulukossa oleva arvio rakentamiskustannuksista
on alustava ja perustuu osin aiemmin tehtyihin suunnitelmiin
ja osin raidevaihtoehtojen alustavien yleissuunnitelmien kustannusarvioihin. Summat ovat arvonlisäverottomia. Arviot kustannuksista ovat vertailukelpoisia keskenään. Vertailuvaihtoehdon
rakentamiskustannukset ovat noin 16 milj. euroa (alv. 0 %) ja
investoinnit toteutuvat vaihtoehdosta riippumatta.
Taulukossa esitetyt raidevaihtoehtojen liikennekustannussäästöt verrattuna nykytyyppiseen bussijärjestelmään johtuvat siitä, että Etelä-Espoon seutubussit korvautuvat lyhempiä matkoja ajavilla liityntäbusseilla. Metron liikennöinti puolestaan tulee
halvemmaksi kuin pikaraitiotien, koska kalustoa ja henkilökuntaa tarvitaan metrossa vähemmän.
Hankkeen vaihtoehtojen yhteiskuntataloudelliset tarkastelut on
raportoitu omana selvityksenään.

Osallistumismahdollisuudet ja lausuntojen ja mielipiteiden vaikutus arviointiin, suunnitelmiin ja päätöksentekoon
Osallistumismahdollisuudet on arvioinnin aikana pyritty turvaamaan mm. järjestämällä Espoossa ja Helsingissä neljässä paikassa yleisötilaisuudet; ensin arvioinnin sisällöstä ja menettelyistä elokuussa 2004, sitten vaihtoehtojen liikenteellisistä ominaisuuksista ja liikennevaikutuksista touko-kesäkuussa 2005 ja
arvioinnin tuloksista alkuvuodesta 2006.

Kehitetty bussi
0+

Metro
Mt, Mp

Pikaraitiotie
Pr, Pk, Pt

Integrointivaihtoehto
K

Liikennöintikustannussäästö vuodessa verrattuna nykytyyppiseen bussiin

0,7 M€

10,4 M€

7,8 M€

- 1,5 M€

Arvio rakentamiskustannuksista

54 M€

452 M€, 516 M€

214 M€, 216 M€, 294 M€

346 M€
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Liite 1
Lausunto metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti (Helsinki)-Matinkylä (Espoo) ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta
1. HANKETIEDOT JA YVA -MENETTELY
Helsingin ja Espoon kaupungit ovat Uudenmaan ympäristökeskukseen 7.7.2004 saattaneet vireille metro-/ raideyhteys välillä
Ruoholahti – Matinkylä ympäristövaikutusten arviointiohjelman.
Hankkeen tarkoituksena on parantaa Helsingin ja Espoon välistä
joukkoliikennejärjestelmää.

Hankkeesta vastaava
Hankkeesta vastaavat Helsingin ja Espoon kaupungit yhdessä.
Yhteyshenkilöinä ovat Eija Kivilaakso Helsingin kaupungilta ja
Matti Kokkinen Espoon kaupungilta. Hankkeesta vastaavalla on
ollut arviointiohjelmaa laatimassa konsulttina Suunnittelukeskus
Oy, jossa yhteyshenkilönä on ollut Markku Nummelin.

YVA -menettelyn tarve
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun asetuksen
(286/1999) mukaan arviointimenettelyä sovelletaan muun muassa moottoriteiden ja moottoriliikenneteiden rakentamiseen,
neli- tai useampikaistaisiin yli 10 km:n pituisiin teihin ja kaukoliikenteen rautateiden rakentamiseen.
Arviointimenettelyä sovelletaan ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain (267/1999, muut. 267/1999) mukaan lisäksi hankkeeseen tai jo toteutetun hankkeen olennaiseen muutokseen, joka todennäköisesti aiheuttaa laadultaan
ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, asetuksessa mainittujen hankkeiden vaikutuksiin rinnastettavia merkittäviä haitallisia ympäristövaikutuksia.
Harkittaessa arviointimenettelyn soveltamista yksittäistapauksessa on tarkasteltava erityisesti hankkeen ominaisuuksia, sijaintia ja vaikutuksen luonnetta.
Metro-/ raideyhteys välillä Ruoholahti – Matinkylä on kooltaan
merkittävä hanke, sen vaikutusalue on laaja ja vaikutukset ovat
myös luonteeltaan verrattavissa asetuksessa mainittujen ympäristövaikutusten arviointimenettelyä edellyttävien hankkeiden
vaikutuksiin.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 4 §:n
2 momentin perusteella ympäristöministeriö päätti 16.6.2003,
että hankkeeseen on sovellettava ympäristövaikutusten arviointimenettelyä.

Yhteysviranomainen
Yhteysviranomaisena hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä toimii Uudenmaan ympäristökeskus yhteyshenkilöinään Jukka Peura ja Jorma Jantunen.

Arviointiohjelma
Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan suunnitelma siitä,
miten arviointi tullaan suorittamaan. Yhteysviranomaisen antamassa lausunnossa esitetään, miltä osin arviointiohjelmaa on
mahdollisesti tarkistettava.
Hankkeesta vastaava arvioi hankkeen ympäristövaikutukset arviointiohjelman ja siitä saamansa yhteysviranomaisen lausunnon
pohjalta sekä kokoaa arvioinnin tulokset arviointiselostukseen.

Hankkeen vaihtoehdot
0-vaihtoehto: Vaihtoehto perustuu nykyinen kaltaiseen bussiliikennejärjestelmään, joka säilyttää joukkoliikenteen nykyisen
palvelutason ja katuverkolla tehdään bussikaistajärjestelyjä.
0+-vaihtoehto: Bussijärjestelmä, jossa vaihtoehto 0:n järjestelyjen lisäksi toteutetaan Kuusisaarentien bussikaistat.
Alavaihtoehtona tarkastellaan Porkkalankadun joukkoliikennetunnelia Länsiväylän ja Kampin välille.
Metrovaihtoehto: Etelä-Espoon ja Helsingin välinen liikenne hoidetaan metrolla viiden aseman kautta. Helsingissä on
Ruoholahden länsipuolella yksi tai kaksi metroasemaa. Suoria
bussilinjoja Etelä-Espoon ja Helsingin keskustan välillä ei ole yölinjoja lukuun ottamatta. Liityntäliikenne Matinkylän ja Tapiolan
terminaaleihin hoidetaan busseilla.
Metrovaihtoehtoina tarkastellaan mahdollisimman paljon maan alla kulkevaa linjausta ja mahdollisimman paljon maan pinnalla kulkevaa linjausta.
Metroasemien paikat Tapiolan länsipuolella poikkeavat tällöin
toisistaan.
Pikaraitiotievaihtoehto: Metro jatketaan Ruoholahdesta
Lauttasaareen. Lauttasaaren ja Matinkylän välillä liikennöi
matalalattiainen pikaraitiovaunu. Suoria bussilinjoja Etelä-

Espoosta Helsingin keskustaan ei ole yölinjoja lukuun ottamatta.
Liityntäliikenne Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin hoidetaan
busseilla. Pikaraitiotie on Espoon alueella pääosin maan pinnalla.
Lauttasaaren vaihtoasema rakennetaan maan alle ostoskeskuksen tuntumaan. Vaihto metron ja raitiovaunun välillä tapahtuu
siirtymällä vaunusta toiseen yhteisen laiturin yli.
Integrointi -vaihtoehto: Metron kanssa yhteensopiva pikaraitiotie Hakaniemen ja Matinkylän välillä. Metro päättyy
Ruoholahteen ja Ruoholahden ja Hakaniemen välillä liikkuvat pikaraitiovaunut käyttävät yhteisiä ratoja ja asemia. Ruoholahden
ja Matinkylän välillä on pikaraitiotie, jonka pysäkit soveltuvat
korkealattiaiselle pikaraitiovaunulle. Suoria bussilinjoja EteläEspoosta Helsingin keskustaan ei ole yölinjoja lukuun ottamatta.
Liityntäliikenne Matinkylän ja Tapiolan terminaaleihin hoidetaan
busseilla.

Arviointimenettelyn yhdistäminen muiden lakien mukaisiin menettelyihin
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa on todettu useita
hankkeeseen ja sen vaikutuksiin liittyviä tavoitteita.
Uudenmaan liiton maakuntakaavaehdotuksessa on varauduttu
raideliikenneyhteyden rakentamiseen Helsingistä Espooseen.
Voimassa olevassa Helsingin seudun taajamaseutukaavassa on
osoitettu vaihtoehtoiset linjaukset Lauttasaaren tai Töölön kautta Otaniemeen, josta jatkuu yksi linjaus Tapiolan ja Matinkylän
kautta Kivenlahteen.
Espoon kaupunki on laatimassa Espoon eteläosien yleiskaavaa,
joka on luonnosvaiheessa. Yleiskaavassa tarkastellaan mm.
Etelä-Espoon liikennejärjestelmäratkaisuja. Helsingin kaupunginvaltuusto on 26.11.2003 hyväksynyt Helsingin oikeusvaikutteisen yleiskaavan 2002, jossa on esitetty läntinen raideyhteys.
Raideliikennevaihtoehtojen toteuttamiseksi tarvitaan vesistönylityksiä tai –alituksia, joita varten tulee hankkia vesilain mukaiset luvat. Ympäristönsuojelulain mukaisia menettelyjä tarvitaan
mm. pilaantuneiden maiden käsittelyyn ja ylijäämämassoille
erikseen perustettaville sijoituspaikoille. Menettelyjen tarve selviää suunnitelmien tarkentuessa.
Ympäristövaikutusten arviointia ei ole yhdistetty muiden lakien
mukaisiin menettelyihin.
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2. ARVIOINTIOHJELMASTA TIEDOTTAMINEN
JA KUULEMINEN

3. YHTEENVETO ESITETYISTÄ LAUSUNNOISTA
JA MIELIPITEISTÄ

Arviointiohjelman
vireilläolosta
on
ilmoitettu
Helsingin
Sanomissa, Hufvudstadsbladetissa, Länsiväylässä, Uutispäivä
Demarissa, Kansan Uutisissa, Alueuutisissa, Lauttasaari-lehdessä, Ruoholahden Sanomissa ja Helsingin Uutisissa.

Uudenmaan ympäristökeskus pyysi lausunnot Etelä-Suomen
lääninhallitukselta, Uudenmaan liitolta, Itä-Uudenmaan liitolta,
Uudenmaan tiepiiriltä, Museovirastolta, YTV:lta, Helsingin kaupungilta, Espoon kaupungilta, Kauniaisten kaupungilta, Kirkkonummen
kunnalta, Sipoon kunnalta ja Vantaan kaupungilta.

Arviointiohjelma on kuulutettu 16.8. – 14.10.2004 välisenä aikana Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien sekä Kirkkonummen ja Sipoon kuntien ilmoitustauluilla.
Arviointiohjelma on ollut tuolloin nähtävillä Helsingissä kaupunkisuunnitteluvirastossa, Lauttasaaren kirjastossa, Kontulan kirjastossa, Itäkeskuksen kulttuurikeskus Stoassa, Vuosaaren kulttuurikeskus Vuotalossa, Kirjakaapelissa ja Ruoholahden lastenkirjastossa. Espoossa arviointiohjelma on ollut nähtävillä kaupunkisuunnittelukeskuksessa, Kalajärven yhteispalvelupisteessä,
Leppävaaran kirjastossa, Matinkylän kirjastossa, Espoonlahden
yhteispalvelupisteessä ja Espoon kulttuurikeskuksessa. Lisäksi
arviointiohjelma on ollut nähtävillä Kauniaisten kaupungintalolla
ja kaupunginkirjastossa, Kirkkonummen pääkirjastossa ja yhteispalvelupisteessä, Sipoon Infostartissa ja pääkirjastossa sekä
Vantaalla Tikkurilan kirjastossa ja Kuntatekniikan keskuksessa.
Lisäksi arviointiohjelma on ollut internetissä osoitteessa www.
raideyva.ﬁ.
Arviointiohjelmaa esiteltiin neljässä yleisötilaisuudessa, jotka
olivat Espoossa Espoon kulttuurikeskuksessa ja Kuitinmäen koululla sekä Helsingissä Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa ja
Lauttasaaren yhteiskoululla.

Lausunnot
Etelä-Suomen lääninhallitus toteaa, että esitetyssä ohjelmassa on terveys- ja ympäristövaikutusten arviointi suunniteltu toteutettavaksi varsin kattavasti. Lääninhallitus katsoo
kuitenkin, että arvioinnissa tulisi huomioida joukkoliikenteen
käyttäjien mahdolliset erot eri vaihtoehdoissa altistumisessa ilmansaasteille, kuten pienhiukkasille, niin pitkälle kuin se olemassa olevan tiedon perusteella on mahdollista ja järkevää.
Liikennejärjestelmään liittyvien mahdollisten vaihtojen ja liityntäpysäköinnin sujuvuus tulevat mitä ilmeisemmin olemaan tärkeitä tekijöitä käyttäjien kannalta.
Etelä-Suomen lääninhallitus pitää tärkeänä Espoon ja Helsingin
kaupunkien sosiaali- ja terveysvirastojen kytkemistä hankkeen
suunnitteluun. Kyseiset viranomaiset ovat asiantuntijaorganisaatioita arvioimaan ihmisiin kohdistuvia sosiaalisia ja terveydellisiä vaikutuksia, koska he tuntevat eri asukasryhmien tarpeet
ja näihin tarpeisiin liittyvät kehittämissuunnitelmat. Sosiaalisten
vaikutusten arvioinnissa on merkityksellistä mm. ikääntyvien ja
lasten ja vammaisten esteetön liikkuminen ja helpot, toimivat
liikenne-yhteydet.
Uudenmaan liitto katsoo, että Ruoholahden ja Matinkylän
välisen metro/raideyhteyden YVA -ohjelma on selkeä ja siinä
esitetyt vaihtoehdot ovat riittäviä hankkeen vaikutusten arvioimiseksi. Ohjelmassa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä seudulliset maankäytön ja liikennejärjestelmän tavoitteet. Uudenmaan ehdotusvaiheessa olevassa
maakuntakaavassa on varauduttu raideliikenneyhteyden rakentamiseen Helsingistä Espooseen. Kaava mahdollistaa metron
toteuttamisen, mutta ei sulje pois pikaraitiotie- tai bussivaihtoehtoa. Hankkeella on vaikutuksia myös läntisen Uudenmaan
alueelle kantatie 51:n suunnassa. Erityisesti vaihtoehtojen liityntäliikenne ja -pysäköinti tulee selvittää kun vaikutusalue tarkentuu varsinaisessa arviointivaiheessa.
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Itä-Uudenmaan liitto toteaa, että maan kilpailukyvyn kannalta on tärkeää, että liikenneyhteydet pääkaupunkiseudulla ovat
tehokkaita. Erityisesti monet tärkeät osaamis- ja työpaikkakeskittymät sijoittuvat pääkaupunkiseudun länsiosiin, jonne yhteydet Itä-Uudeltamaalta ovat etenkin ruuhka-aikoina huonot. ItäUudenmaan liitto pitää arviointiohjelmaa varsin monipuolisena,
mutta toivoo, että raideyhteyden välillisiä vaikutuksia käsiteltäisiin esitettyä laajemmalta alueelta ja otettaisiin paremmin huomioon hankkeen vaikutukset koko metropolialueen kilpailukykyyn.
Uudenmaan tiepiiri katsoo, että on erittäin tärkeää, että raideyhteyden ympäristövaikutusten arviointi tehdään ja hankkeen
toteutumista näin edistetään. Vaikutukset kulkumuotoihin ja koko
liikennejärjestelmään ovat keskeisellä sijalla, joten nämä vaikutukset pitää tarkastella seudullisesti riittävän laajalla alueella.
Arviointiohjelma on laaja ja kattava. Ohjelmaa tulisi kuitenkin tarkentaa liityntäliikenteen osalta. Bussiliityntäliikenteen
ohella pitäisi tutkia metrojärjestelmään kiinteästi liitetyn tehokkaan liityntäpysäköinnin vaikutuksia liikennejärjestelmään.
Liityntäpysäköinnillä on vaikutuksia myös tieverkon pitkän ajan
mitoitukseen ja liittymäjärjestelyihin. Ruuhkat tulee ottaa vaikutusten arvioinnissa kattavasti huomioon. Liikenteen paikallisia vaikutuksia yleensä tulee tarkastella paitsi Länsiväylällä niin
myös Kehä I:llä, Karhu- ja Kuusisaarentiellä sekä Kehä II:lla.
Arviointiohjelmassa esitetyistä tarkasteluvuoteen mennessä toteutetuista hankkeista ei käy ilmi, mitä tarkoitetaan Espoonväylällä.
On myös todennäköistä, että vuonna 2030 kantatie 51 Kivenlahti
– Kirkkonummi -hanke on valmistunut, mikä osaltaan tulee vaikuttamaan Länsiväylän liikenteeseen. Tarkasteluvuoden hankkeissa on oletettu toteutetuksi Keskustatunneli. Tästä huolimatta 0+ -vaihtoehdon alavaihtoehtona tarkastellaan ratkaisua,
jossa on toteutettu myös Porkkalankadun joukkoliikennetunneli
Länsiväylän ja Kampin välille.
Eri vaihtoehtojen linjaukset kulkevat useiden yleisten teiden läheisyydessä ja raideliikennejärjestelyillä on vaikutusta tieverkkoon ja liikenteeseen. Tästä syystä suunnittelu tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä Tiehallinnon kanssa ja Tiehallinnon edustaja
tulee kutsua mukaan YVA-prosessin sidosryhmätyöskentelyyn.
Teiden rakenteet ja tuleva käyttö tulee ottaa huomioon suunnit-
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telussa, ettei vaikeuteta tieverkon kehittämistä. Eri vaihtoehtojen toteuttamiskelpoisuus tulee varmistaa yhdessä Tiehallinnon
kanssa.
Museovirasto toteaa, että kaikilla viidellä vaihtoehdolla on selkeästi sekä välittömiä että välillisiä vaikutuksia kulttuurimaisemaan. Tutkimusalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on
seitsemän kohdetta, jotka sisältyvät selvitykseen ”Rakennettu
kulttuuriympäristö. Valtakunnallisesti merkittävät kulttuurihistorialliset ympäristöt (1993)”. Lisäksi Tapiola on luokiteltu yhdeksi Suomen 27 kansallismaisemasta. Maankäyttö- ja rakennuslain nojalla ja Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti
valtakunnallisesti arvokkailla kohteilla ja alueilla on maankäytön sekä maankäyttötavoitteiden sovelluttava niiden historialliseen kehykseen. Välittömiä vaikutuksia arvioitaessa on syytä
analysoida olemassa olevien kaavojen suhde vaihtoehtoihin.
Arvioinnin painopisteen tulee olla liikenneratkaisujen välillisissä
vaikutuksissa. Paineet kaupunkirakenteen tiivistämiseen, joka
voi olla tuhoisaa kulttuurihistoriallisesti arvokkaille rakennuksille, rakennetuille kokonaisuuksille ja muinaisjäännöksille, ovat
erilaiset eri vaihtoehdoissa. Maisemaan ja kulttuuriperintöön
liittyvien vaikutusten yhteydessä on otettava huomioon myös
muinaismuistolain suojelemat kiinteät muinaisjäännökset sekä
niiden maisemallinen asema.
Ympäristövaikutusten arviointimenettelyä tulee laajentaa kattamaan vaikutukset myös Kirkkonummen eteläosaan.
Museovirasto korostaa lisäksi, että maisema, kaupunkikuva, yhdyskuntarakenne, kulttuurihistoriallisesti arvokkaat rakennukset
ja muinaisjäännökset ovat kaikki sidoksissa keskenään, osana
kulttuuriperintöä. Tästä syystä ympäristövaikutusten arvioinnissa ja vaikutusten havainnollistamisessa niihin kohdistuvat vaikutukset tulee kiinteästi integroida toisiinsa.
YTV katsoo, että ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa esitetyt vaihtoehdot metro-/ raideyhteyden toteuttamiseksi välillä Ruoholahti - Matinkylä antavat hyvän ja riittävän kuvan olemassa olevista ratkaisuvaihtoehdoista. Arvioitavat vaikutukset
kattavat kaikki hankkeen toteutumisesta aiheutuvat merkittävät
vaikutukset ja esitetyt arviointimenetelmät ovat asianmukaiset.
Helsingin kaupunki toteaa, että ympäristövaikutusten arviointiohjelma on varsin kattava suunnitelma metro-/ raideyhteyden merkittävien ympäristövaikutusten selvittämiseksi.
Arviointiohjelma täyttää YVA-asetuksen 11 §:n ohjelman sisällysluettelolle asettamat vaatimukset. Ohjelma vastaa myös
kaupunginhallituksen käsitystä tarvittavasta arvioinnin laadintatavasta, sisällöstä ja laajuudesta. Suojeltavien luontotyyppien
sijaintia kuvaavassa kartassa (kuva 27) on virheitä, jotka tulee
korjata arviointia varten.
Espoon kaupunki toteaa lausunnossaan että, Metro-/raideyhteys välillä Ruoholahti – Matinkylä -ympäristövaikutusten arviointiohjelma on selkeä suunnitelma siitä, miten ja missä laajuudessa hankkeen ympäristövaikutuksia arvioidaan. Lausunnolla
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oleva arviointiohjelma vastaa YVA -lainsäädännön sisältövaatimuksia.
Jos matalalattiainen pikaraitiotie tuotaisiin suoraan Kamppiin tai
Rautatieasemalle, luotaisiin luonteva vaihto muihin joukkoliikennevälineisiin. Samalla toteutettaisiin länsisuunnasta vaihdoton
ja nopea raideyhteys Helsingin keskustaan. Lisäksi tulee selvittää bussivaihtoehto huomioiden bussien teknisen kehityksen tulevaisuudennäkymät ja kuinka bussiliikenteellä voitaisiin hoitaa
eteläisen Espoon joukkoliikenne myös tulevaisuudessa. Lisäksi
tulee selvittää, miten järjestetään Etelä-Espoosta kaupunkiradalle suuntautuva syöttöliikenne, jotta Espoon sisäiset poikittaisyhteydet eivät heikkene.
Eri vaihtoehtojen päästöt lasketaan ja mahdollisuuksien mukaan
myös muut vaikutukset selvitetään paitsi koko pääkaupunkiseudulle myös erikseen hankealueella Ruoholahti - Matinkylä -käytävällä ja sen osa-alueilla Ruoholahti - Lauttasaari, Lauttasaari
- Tapiola ja Tapiola - Matinkylä, jolloin saadaan paremmin esiin
eri vaihtoehtojen erot.
Edellä mainitut vaihtoehdot tulee sisällyttää YVA -ohjelmaan ja
tutkia jatkosuunnittelun yhteydessä.
Kauniaisten kaupunki haluaa ympäristövaikutusten arviointiprosessissa kiinnitettävän huomiota Kauniaisten yhteyksiin
Etelä-Espoon kautta Helsinkiin tilanteessa, jossa suoria bussiyhteyksiä Etelä-Espoon kautta Helsinkiin ei ole. Huomioon on
otettava myös liikennejärjestelmän vaikutukset vanhusten ja
liikuntarajoitteisten liikkumisen ja elinoloihin, sekä asemien,
terminaalien ja liityntäalueiden turvallisuus. Arvioitaessa eri
vaihtoehtojen vaikutuksia energiankulutukseen, päästöihin, ilmanlaatuun ja ilmastoon on vaikutusten vertailussa lähtökohtana oltava tarkasteluajankohdan bussikaluston päästötaso erilaisten kalustovaihtoehtojen ominaispäästöt huomioon ottaen.
Hankkeen rakentamisen aikaisia vaikutuksia ei voitane pitää
lyhytaikaisina, joten rakentamisen aikaiset maisemalliset vaikutukset sekä rakentamisesta aiheutuvat melu- ja pölyhaitat ihmisille ja eläimille (esim. pesintään) on myös otettava arvioinnissa
kattavasti huomioon. Vaikutukset tiemelutasoihin on eri vaihtoehdoissa arvioitava suhteessa kokonaisliikennemäärien muutoksiin, ei pelkästään joukkoliikenteen määriin suhteutettuna.
Kirkkonummen kunta toteaa, että raideliikennehankkeella
on vaikutuksia myös Kirkkonummelta Espooseen ja Helsinkiin
suuntautuvan joukkoliikenteen tasoon. Kunnan väestöstä suuri osa tulee edelleen käymään töissä Länsiväylän ja nykyisen metron lähistöllä. Kirkkonummen kunnalle onkin tärkeää,
että Kirkkonummelta tulee olemaan sujuvat ja matkustusmukavuudeltaan hyvät joukkoliikenneyhteydet Espooseen ja
Helsinkiin, mikä tulee ottaa huomioon eteläisen Espoon joukkoliikenneratkaisussa. Arviointiohjelmassa onkin syytä tuoda
esille se, että hankkeen vaikutusalue ulottuu ainakin eteläiselle
Kirkkonummelle asti ja että arvioinnissa tullaan selvittämään
hankkeen vaikutukset myös Kirkkonummen näkökulmasta.
Arviointiohjelmassa esitettyä hankkeen välitöntä vaikutusalu-

etta on syytä laajentaa käsittämään ainakin voimakkaasti kasvava Sundsbergin - Sarvvikin - Masalan alue kokonaisuudessaan. Arvioinnissa tulee tarkastella myös mahdollisia joukkoliikenneratkaisuja Matinkylän, Kivenlahden ja Kauklahden välillä
sekä näiden ratkaisujen vaikutuksia Kirkkonummen, Espoon ja
Helsingin väliseen joukkoliikenteeseen ja liityntäliikenteeseen
pysäköintipaikkatarpeineen. Arviointiohjelmaan on syytä lisätä
selvitys tällaisen tarkastelun tekemisestä. Kirkkonummen kunta
lisäksi esittää, että arviointiohjelmaan lisätään vaihtoehto, jossa
nykyisin toimivaa linja-autoliikennettä ja sen linjoja kehitetään
ja että metron rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia suunnataan huomattava määrä joukkoliikenteen kehittämiseen mm.
uusia bussikaistoja ja tunneleita rakentamalla.
Vantaan kaupunki toteaa, että arvioinnin kohde on seudullisesti merkittävän joukkoliikennekäytävän osa. Vaikutusten
arvioinnin kannalta arviointiohjelmassa korostuu Itä-Helsingin
asema. Vaikutuksia tulisi tarkastella myös muiden sektoreiden
osalta. Vantaan kannalta ovat merkittäviä erityisesti pääradan,
Marja-radan ja Itä-Vantaan sektoriin kohdistuvat vaikutukset
sekä Pasilan yhteyksien kehittäminen, jonka merkitys korostuu kun Marja-rata otetaan käyttöön. Maankäytön lähtökohtana käytetään Helsingin yleiskaava 2002:ta ja Espoon eteläosien
yleiskaavaluonnosta. Vantaan kaupunki on laatimassa yleiskaavaluonnosta niin, että yleiskaavan mitoitus olisi marraskuussa 2002 käytettävissä ennusteiden pohjaksi. Seudullisten vaikutusten arvioimiseksi tarvittaneen muitakin menettelyjä kuin
aiemmat selvitykset, etenkin kun vaikutusalueen rajauksen on
kerrottu tarkentuvat työn kuluessa. Toivottavaa on, että arviointiohjelmassa esitetyt joukkoliikenteen palvelutasotarkastelut
tehdään myös herkkyystarkasteluihin valituista järjestelmistä.
Vaikutustarkasteluihin tulisi lisätä myös osaamisen maankäyttöstrategian näkökulma.
Vaihtoehtojen vertailtavuus edellyttäisi, että muut liikennejärjestelmän osat kuin hankkeen vaikutus vakioidaan. 0-vaihtoehtoon on otettu Kuusisaaren – Meilahden suunnan yhteyksien
parantaminen. Vastaavia muutoksia ei ole esitetty raideliikennevaihtoehtoihin. Meilahden suunnan tarkastelu on perusteltua
erityisesti joustotarkasteluihin liittyviin hankkeisiin, mutta olisiko oikeampaa tehdä Kuusisaarentien parantaminen vain 0+vaihtoehtoon. Muiden esitettyjen parantamistoimenpiteiden
osalta tulisi erityisesti miettiä ja dokumentoida mitkä parantamistoimenpiteet ovat yhtä tarpeellisia metron ja pikaraitiotien
liityntäbusseille kuin bussijärjestelmän busseille.
Bussien osalta arviointiohjelmasta ei selviä, millä kalustolla vaikutukset energiankulutukseen, päästöihin ja ilmanlaatuun ja ilmastoon lasketaan eikä se, onko 0 ja 0+ -vaihtoehtojen kalustoilla eroa.
Arviointiohjelmassa viitataan vaihtoehtojen karsimisessa julkaisemattomaan raporttiin ”Esiselvitysvaihtoehtojen toiminnallinen
tarkastelu”. Arvioinnin pohjana olevan perusteluaineiston tulisi
olla julkisesti saatavilla. Raportin julkaiseminen olisi YVA -ohjelmaa koskevan julkisuusperiaatteen mukaan suotavaa.
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Mielipiteet
Arviointiohjelmasta jätettiin 47 yhdistysten ja yksityishenkilöiden
mielipidettä. Useassa mielipiteessä otettiin kantaa eri vaihtoehtojen puolesta. Metrovaihtoehtoa kannatettiin 15 mielipiteessä,
joista noin kolmannes ei sulkenut pois pikaraitiotievaihtoehtoa.
Bussivaihtoehtoa kannatettiin seitsemässä mielipiteessä, pikaraitiotievaihtoehtoa esitettiin kuudessa mielipiteessä ja integrointivaihtoehtoa yhdessä mielipiteessä.
Muistutuksissa oltiin huolissaan metrosta johtuvan tiiviin rakentamisen vuoksi. Pikaraitiotietä Tapiolantiellä vastustettiin.
Lauttasaaren lisärakentamisen vaikutukset, Lauttasaaren suorien bussilinjojen säilyminen sekä Laajalahden veden tilan kannalta Koivusaaren mahdolliset täytöt huolestuttavat. Lisäksi ollaan huolissaan rakentamisen vaikutuksista virkistysalueisiin.
Luonnonarvoja pidettiin tärkeinä myös vedenalaisilla alueilla.
Raideliikenneyhteyttä pidettiin liian kalliina investointina nykytilanteessa.
Arviointiin liittyvät kommentit
Tavoitteena tulee olla liikenteestä aiheutuvien ympäristöhaittojen vähentäminen. Vaihtoehdot on esitetty liian yleispiirteisesti.
Vaikutusalueen rajaus on liian pieni liikennejärjestelmävaikutusten kannalta.
Ilmanlaatutarkastelut on tehtävä leviämismallein, myös
Lauttasaaressa ja Länsiväylällä. Tärinä- ja runkoäänivaikutuksia
tulisi tarkastella myös muilla menetelmillä kuin asiantuntija-arvioin. On tarpeen selvittää hankkeen vaikutukset myös henkilöautoliikenteen päästöihin ja meluun. Melutarkasteluissa on otettava huomioon Kehä I:n ja Kehä II:n tunnelit.
Vaikutuksissa ihmisiin tulee käsitellä liikkumisen elämyksiä.
Turvallisuuden tunne on tärkeä osa sosiaalisten vaikutusten arviointia. Terveysvaikutuksista puuttuvat fyysiset ja psyykkiset
terveysvaikutukset. Vertailussa olisi otettava huomioon sosioekonomiset taustatekijät mm. siten, että henkilöautotiheys on
erilainen eri asuntokannoilla.
Liityntäpysäköinti on otettava huomioon ja sen hintaa on tarkasteltava. Bussivaihtoehdon muutosten yksilöinti on yhtä tärkeää
kuin raideliikennevaihtoehtojen. Bussipysäkkien ja reaaliaikaisen
aikataulunäyttöjen kehittämisen hyödyt ja kustannukset tulee
ottaa huomioon. Erityisesti liikenne-ennusteiden lähtökohtaolettamukset tulisi listata ja perustella. YTV:n liikennemallijärjestelmän oikeellisuutta tulisi testata käytännön kokemuksilla.
Vertailtavuuden vuoksi Kuusisaarentien bussiliikenteen nopeuttaminen ei voi olla mukana 0-vaihtoehdossa.
Vaikutusten vertailussa tulisi käyttää yksinkertaistettuja esimerkkejä esim. energian kulutusta voisi verrata pientalojen kulutukseen ja matkojen kustannuserot eri liikennejärjestelmissä
matkaa kohti tulisi esittää.

Maankäyttötarkastelujen pohjana tulisi Espoossa olla maankäyttöversio, joka pitää yhtä sen kanssa, mitä on päätetty esim. kaupunginhallituksen hyväksymä yleiskaavaehdotus. Vaikutukset
osaamisen maankäyttöstrategiaan tulee ottaa myös arvioinnin
kohteeksi.

sen tulee olla selkeästi perusteltua. Arviointiselostuksessa tulee
lisäksi perustella selkeästi aikaisemmin tutkittujen ja työn aikana esiin nousseiden vaihtoehtojen karsinnan syyt ja perusteet.
Kun perusteluissa viitataan aiempiin selvityksiin, tulee selvitykset liittää arviointiselostuksen aineistoon.

Uusia vaihtoehtoja arviointiin mukaan esitettiin mielipiteissä
seuraavasti:
Metro Tapiolaan, josta pikaraitiotie Matinkylään, Leppävaa•
raan ja Westendin asemalle.
Raideliikenteen laajempi integrointi; rengaslinja Helsingin
•
rautatieasemalta Tapiolan kautta Leppävaaraan.
Töölön kautta kulkeva vaihtoehto.
•
Seudullisesti integroitu bussijärjestelmä, joka perustuu
•
Heilurilinjoihin.
Seudullisesti integroitu raidejärjestelmä, joka perustuu pi•
karaitiotiejärjestelmään.
Metro Kulosaaresta Pasilan ja Töölön kautta Matinkylään
•
sekä Espoossa haarautuva pikaraitiotie Helsingin keskustasta Etelä-Espooseen Länsiväylää pitkin.
Pikaraitiotien päätepisteeksi Tapiola tai Kamppi.
•
Metro maanpinnalla Katajaharjusta Keilalahteen.
•
Integrointivaihtoehto matalalattiaiseksi ja asemille laiturit
•
peräkkäin.
Raideliikennevaihtoehdoissa osa liityntäliikennevaihtoeh•
doista voitaisiin toteuttaa matalalattiaisena pikaraitiotienä.
Liityntäliikenteetön raideliikennevaihtoehto.
•

Pikaraitiotiejärjestelmään liittyy lukuisia mahdollisuuksia erilaisiin vaihtoehtoyhdistelmiin, joiden ympäristövaikutusten erot
ovat vähäisiä. Näin ollen kaikkien selvittäminen erikseen ympäristövaikutusten arvioinnin kannalta ei ole tarpeen. Uudenmaan
ympäristökeskus ehdottaa, että pikaraitiotiejärjestelmistä lopulliseen arviointiin valittaisiin toiminnallisesti paras toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Toisena hankkeesta vastaavana toimiva
Espoon kaupunki on lausunnossaan esittänyt uutena vaihtoehtona tutkittavaksi joko Kamppiin tai Helsingin rautatieasemalle
päättyvää pikaraitiotievaihtoehtoa. Tätä vaihtoehtoa on syytä
selvittää sellaisella tarkkuudella, että sen toteuttamiskelpoisuus
voidaan arvioida.

4. YHTEYSVIRANOMAISEN LAUSUNTO
Etelä-Espoon liikennejärjestelmäratkaisulla on sekä paikallisesti
että seudullisesti merkittävät vaikutukset yhdyskuntarakenteeseen ja maankäyttöön sekä ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen.
Nämä vaikutukset korostuvat liikennejärjestelmävaihtoehtojen
vaikutusten arvioinnissa.
Liikennejärjestelmävaikutuksia tulee selvittää seudun merkittävissä liikennekäytävissä ja vaikutusaluetta tulee laajentaa
pääkaupunkiseudun itä- ja länsipuolelle. Erityisesti muutokset
maankäytössä ja liikenneväylissä Länsiväylän liikennekäytävässä Kirkkonummen suunnassa on syytä ottaa tarkasteluissa huomioon.
Arviointiohjelmassa on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja muut seudulliset maankäytön ja liikennejärjestelmän tavoitteet. Arviointiselostuksessa on tärkeää
tuoda esiin, miten eri vaihtoehdot toteuttavat näitä tavoitteita.
Lausunnoissa ja muistutuksissa nostettiin esiin useita vaihtoehtoja, joita ei arviointiohjelmassa ole esitetty tarkasteltavaksi.
Aikaisemmin tutkittujen vaihtoehtojen karsinta onkin arviointiohjelmassa esitetty varsin ylimalkaisesti. Vaihtoehtojen rajauk-

Uudenmaan ympäristökeskus toteaa, että arviointiselostuksessa
voidaan käsitellä myös sellaisia työn aikana esiin tulevia toteuttamiskelpoisia alavaihtoehtoja, joita ei ole arviointiohjelmassa
esitetty.
Arviointiohjelmassa ei ole esitetty, millaisia bussiliikenteen infrastruktuuriin liittyviä järjestelyjä raideliikennevaihtoehdot sisältävät. Vaihtoehtojen vertailuasetelmaa tuleekin näiltä osin
selkiyttää. Lisäksi liityntäpysäköinnin mahdollisuudet, tarpeet ja
vaikutukset eri vaihtoehdoissa tulee ottaa arvioinnissa huomioon. Meilahden - Töölön suunnan yhteyksien osalta vaihtoehtojen vertailtavuus on arviointiohjelmassa jäänyt epäselväksi.
Suunta on Etelä-Espoon kannalta merkittävä, joten sen roolia
eri vaihtoehdoissa on syytä pohtia tässä yhteydessä.
Rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyvät kysymykset eivät
arviointiohjelmassa ole saaneet sitä painoarvoa, joka niillä tällä
alueella on.
Kokonaisuutena arviointiohjelma on laaja-alainen, yleistajuinen
ja selkeä. Lausunnoissa ja muistutuksissa on esitetty lukuisa
joukko osin hyvinkin yksityiskohtaisia seikkoja, joita voidaan
hyödyntää vaikutusten arvioinnissa ja hankkeen suunnittelussa.
Uudenmaan ympäristökeskus katsoo, että ympäristövaikutusten
arviointiohjelma täyttää YVA -lainsäädännön arviointiohjelmalle
asettamat sisältövaatimukset ja se on käsitelty YVA -lainsäädännön vaatimalla tavalla.
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5. LAUSUNNOSTA TIEDOTTAMINEN
Lähetämme lausunnon tiedoksi lausunnonantajille ja muistuttajille. Lausunto on nähtävillä internetsivuilla osoitteessa www.
ymparisto.ﬁ.
Lähetämme kopiot arviointiohjelmasta saamistamme lausunnoista ja mielipiteistä hankkeesta vastaaville. Alkuperäiset asiakirjat säilytetään Uudenmaan ympäristökeskuksessa.

Ympäristökeskuksen johtaja Leena Saviranta

Ylitarkastaja

LIITTEET

Jukka Peura

Maksun määräytyminen

TIEDOKSI
Ympäristöministeriö
Suomen ympäristökeskus (lausunto + 2 kpl arviointiohjelmaa)
Alueelliset ympäristökeskukset
Etelä-Suomen lääninhallitus
Uudenmaan liitto
Itä-Uudenmaan liitto
Uudenmaan tiepiiri
Museovirasto
YTV
Kauniaisten kaupunki
Kirkkonummen kunta
Sipoon kunta
Vantaan kaupunki
Mielipiteiden antajat
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