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Arviointikriteeri vaalean harmaalla: tiedot Raide-Jokerin
kaupunkitaloudellinen arviointi -raportista (raportissa on arviotu vaikutuksia
vain Helsingin osalta)

Arviointikriteeri valkoisella pohjalla: tiedot perustuvat tämän työn
aikana tehtyyn asiantuntija-arvioon

Arvosteluasteikko ++ + 0 - --
Arviointikriteeri/vaihtoehto Paranneltu bussivaihtoehto Nykymuotoinen joukkoliikennejärjestelmä

Tavoitteidenmukaisuus ++ +

Paranneltu linja-autovaihtoehto tukee samojen tavoitteiden toteutumista kuin
hankevaihtoehtokin. Keskeisimpänä erona on eri tavoitteistoissa mainittu
raideliikenteeseen tukeutuminen, joka ei toteudu linja-autovaihtoehdossa.
Raideliikenteen hyödyt liittyvät mm sen helppokäyttöisyyteen ja luotettavuuteen.
Helsingin elinkeinostrategiassa todetaan, että poikittaisia
joukkoliikenneyhteyksiä tulee kehittää erityisesti joukkoliikenteeseen tukeutuen.

0
Poikittaisen joukkoliikenteen ja erityisesti raideliikenteen kehittäminen on
nostettu tärkeään rooliin kaikissa eri strategisissa linjauksissa.
Nykymuotoinen joukkoliikennejärjestelmä ei palvele näitä tavoitteita
maankäytön kasvaessa.

Yhdyskuntarakenne ++ +
Mahdollistaa täydennys- ja lisärakentamisen vyöhykkeellä. Täydennys- ja
lisärakentamisen voidaan arvioida toteutuvan hitaammin kuin Raide-Jokerin
yhteydessä.

-
Joukkoliikenteen kapasiteetti muodostuu pullonkaulaksi
yhdyskuntarakenteen tiivistämisessä. Alueiden houkuttelevuus yksityisten
maanomistajien silmissä heikkenee.

Yhdyskuntarakenteen tiivistämishyödyt
raitiotien vaikutusalueella ++ +

Asunto- ja toimitilatuotanto on mahdollista toteuttaa ilman Raide-Jokeriakin,
mutta toteutumisen on arvioitu tapahtuvan hitaammin.  Moottoritiemäisten
alueiden rakentamisen osalta on erityisen tärkeää joukkoliikennejärjestelmän
riittävä kapasiteetti ja palvelutaso.

Yksityiselle maalle sijoittuva rakentaminen voidaan arvioida toteutuvan
todennäköisesti hitaammin ja pienemmällä volyymillä  kuin Raide-Jokerin
kanssa.

0 Asuntotuotantopotentiaali 3,0 Mk-m2

Kaupunkikuva ja imago ++ 0 Ei merkittävää vaikutusta. - Lisääntyvä ruuhkautuminen aiheuttaa negatiivisia imagovaikutuksia.

Matkustajamäärät ++ +
2025 65 000 matkaa / arki-vrk
2040 70 000 matkaa / arki-vrk
2050 90 000 matkaa / arki-vrk

0 nykytila 40 000 matkaa / arki-vrk
2025 - 2050 ei arvioitu

Vaikutukset kulkutapaosuuksiin + 0
Bussi liikenteessä liikennöidään vuonna 2025 4,15  M linja-km  vuosittain ja
2040 4,37 M linja-km vuosittain 0 Ei arvioitu

Hiilidioksidipäästöt + 0 Ei arvioitu 0 Ei arvioitu

Liikenteen sujuvuus, palvelutaso + 0
Ajoittainen ruuhkaantuminen ja ketjuuntuminen mahdollista. 2,5-3 minuutin
vuorovälillä kulkevan bussin luotettavuuteen vaikuttavat ruuhka-aikana matka-
aikaan kohdistuvat vaihtelut, koska osa matkasta joudutaan tekemään muun
liikenteen seassa. Parannellun bussiyhteyden vaikutusta saavutettavuuteen ei
ole tutkittu.

--
Lisääntyvä kysyntä vaikuttaa linjan ruuhkautumiseen entisestään.
Epäluotettava linja-autoyhteys ei houkuttele uusia matkustajia
henkilöauton käyttäjistä.

Linjan ajoaika ja vuoroväli - +

Vuoroväli:
-  ruuhka 2,5-3 min

Ajoaika Otaniemi-Itäkeskus:
- Ruuhka aikaan 55-56 min
- Muuna aikana n. 50 min

0

Vuoroväli:
-  ruuhka 3-5 min
-   muu aika 6-30 min

Ajoaika
- ruuhka 63-64
-  muu aika 58-59 min

Matka-aika- ja palvelutasohyödyt + 0 Ei arvioitu 0 Ei arvioitu

Liikenneturvallisuus + 0 Ei arvioitu Ei arvioitu. Joukkoliikenteen alhaisempi kapasiteetti lisää henkilöauton
käyttöä, mikä vaikuttaa liikenneturvallisuuteen.

Rakentamiskustannukset -- -
Kehitettävässä linja-autojärjestelmässä syntyy jonkin verran infrakustannuksia.
Henkilöautoilun kasvu lisää painetta autoverkon investoinneille. Näitä ei ole
kuitenkaan arvioitu tässä yhteydessä tarkemmin + Ei merkittäviä kustannuksia

Tuotantoinvestoinnit (kalusto ja varikot)

(Hinnat sisällytetty liikennöintikustannuksiin)
0 0

Kalusto:
48  nivelbussia (varakalusto 10) (0,35 M€/kpl)
maksimi-ikä 16 vuotta

0
Kalusto:
Ruuhka-aikana linjaa ajaa 33 teliautoa ja ruuhka-ajan ulkopuolella 13
teliautoa

Liikennöintikustannus - -

Kokonaiskustannus: 2025 14,7 M€, 2050 15,6 M€
Erotus nykytilanteeseen: 2025 +6,75M€, 2050 7,65 M€
Kunnossapito: 0,5 M€/a
Lipputulot: ei arvioitu

2025: 0,78 €/nousu;
2040-2050 0,77€/nousu

0
Kokonaiskustannus: 7,95 M/€

Lipputulot: Ei arvioitu

nykytila 0,69 €/nousu

Kiinteistöhyödyt + 0
Kiinteistöhyötyjen arvioidaan toteutuvan hitaammin ja yksityisen maan (sis.
valtio) osalta myös pienemmällä volyymillä, kuin vaihtoehdossa jossa
palvelutaso paranee -

Kiinteistöhyötyjen arvioidaan toteutuvan hitaammin ja pienemmällä
volyymillä kuin muissa  vaihtoehdoissa, koska joukkoliikenteen palvelutaso
heikkenee.

Työllisyysvaikutukset + +
Ei arvioitu.

Myös tässä vaihtoehdossa asunto- ja toimitilarakentamisesta seuraa merkittäviä
työllisyysvaikutuksia Helsingissä.

0 Ei arvioitu

Yhteiskuntataloudellinen (YHTALI)
hyötykustannussuhde - 0 1 Ei arvioitu

Kansainväliset kokemukset vaihtoehdoista
osana liikennejärjestelmää ++ + Hyviä esimerkkejä BRT-järjestelmistä on olemassa. Nivelbussien käyttö on

Euroopassa vähäistä. 0 Liikenneinvestoinnit ovat välttämättömiä kasvavien kaupunkien kehityksen
tukemiseen.

Vaikutusten alueellinen kohdentuminen 0 0
Vilkkain kohta vuoden 2025 tilanteessa on Huopalahden asemalta itään.
Vuosina 2025-2040 nousijamäärän kasvu kohdistuu pääosin linjan muille
osuuksille.

0 Linjan 550 kuormittunein osuus on tällä hetkellä Huopalahden aseman
kohdalla.

Tieliikenteen henkilövahingot vähenevät:
2025 1,6 kpl (0,9 M€),
2040 1,9 kpl (1,11 M€)
2050 2,7 kpl (1,62 M€)

Raide-Jokerin laajennettu hankearviointi

2025 90 000 matkaa arki-vrk
2040 100 000 matkaa arki-vrk
2050 130 000 matkaa arki-vrk

Kokemukset uusista raitiotiehankkeista eurooppalaisissa kaupungeissa
ovat pääosin positiivisia. Kiinteä raideinvestointi houkuttelee yksityisiä
investointieja sen vaikutusalueelle. Raitiotiejärjestelmää pidetään
huomattavasti selkeämpänä ja luotettavampana käyttää kuin vastaavaa
bussijärjestelmää.

Erityisesti radan länsiosa, vilkkaimmat pysäkit: Huopalahti, Oulunkylä,
Itäkeskus, Roihupelto ja Hämeenlinnanväylä. Raide-Jokeria käytetään
tyypillisesti 3,5-3,6 km:n mittaisilla joukkoliikennematkoilla raskaaseen
raideliikenteeseen liityntään sekä paikalliseen liikkumiseen.
Matkustajamäärien kasvu kohdistuu linjan vähemmän kuormittuneille
osuuksille.

Arviointikirteeri tumman harmaalla: tiedot Raide-Jokerin
hankearviointiraportista (raportissa on arvioitu koko linjaa Helsingissä ja
Espoossa)

Raide-Jokeri

275 M€

Kalusto:
26 kpl 30 metristä vaunua (3 varavaunua) (3,0 M€ / kpl) tai
23 kpl 45 metristä vaunua (3,9 M€ / kpl)
maksimi-ikä 40 vuotta

2 varikkoa (64M€)

Kokonaiskustannus: 17,87 M€/a;  2040-2050: 18,91 M€/a
Erotus nykytilanteeseen: 2025 +9,92 M€, 2050 +10,95 M€
Kunnossapito: 1,75 M€/a
Lipputulojen kasvu: 2025 1,32 M€/a, 2040 1,92 M€/a ja 2050 2,41 M€/a
(lipunhintojen mahdollista nousua ei ole arvioitu)

2025 0,71€/nousu;
 2040-2050 0,64€/nousu

Hankkeella on arvioitu olevan 30 vuoden aikana (nykyarvotettuna) maan
myynti- ja vuokratuottoihin sekä maankäyttösopimuskorvauksiin vaikutus,
joka kattaa raitiotien rakentamiskustannukset, mikäli hankkeeseen
saadaan 30 % suuruinen valtion rahoitusosuus. Tämä perustuu erityisesti
arvioon nopeammin toteutuvasta rakentamisvolyymistä.

Hankkeen rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset: +375
henkilötyövuotta / vuosi.

Käytön aikaiset työllisyysvaikutukset: -25 henkilötyövuotta / vuosi.
HUOM! Arvioinnit on tehty hankkeen vuoden 2011 kustannusarvion
Helsingin osuuden perusteella (154 milj. eur).

Asunto- ja toimitilarakentamisen työllisyysvaikutukset ovat merkittävät, ja
niitä on avattu tarkemmin kaupunkitaloudellisten vaikutusten
arviointiraportissa.

0,7

Kokonaismatkamäärien muutos verrattuna vertailuvaihtoehtoon:
'Henkilöautot: 2025 - 1900 matkaa, 2040 - 2900 matkaa, -3500 matkaa
Joukkoliikenne: 2025 +4200 uutta matkaa, 2040 +6200 uutta matkaa,
2050 +7800 uutta matkaa

Raide-Jokerilla liikennöidään 2,26 M linja-km vuosittain

Kävely ja pyöräily: - 1800 matkaa, -2600 matkaa, - 3500 matkaa

Joukkoliikenteen vuorokautinen henkilökilometrimäärä kasvaa noin 68 000
km

Kokonaispäästöjen muutos verrattuna vertailuvaihotehtoon:
2025 -900 tonnia (0,1 Meur)
2040 -1200 tonnia (0,12 Meur)
2050 -1500 tonnia(0,15Meur)

Parantaa joukkoliikenteen palvelutasoa. Luotettava ja nopea yhteys siirtää
myös matkoja henkilöautosta raiteille, mikä osaltaan vähentää katuverkon
ruuhkautumista. Yksittäiselle matkustajalle koituva matka-aika- ja
palvelutasohyöty on ajallisesti ja rahamääräisesti pieni, mutta hankkeesta
hyötyy merkittävä osa koko Helsingin seudun joukkoliikennematkustajista.
Raide-Jokerin liikennevaloetuudet saattavat heikentää vähäisissä määrin
muiden kulkutapojen sujuvuutta.

Yleissaavutettavuus parantuu keskimäärin 0,4 %
Keskustan saavutettavuus parantuu keskimäärin 1,7 %

Vuoroväli:
-  ruuhka 5-6 min

Ajoaika Otaniemi-Itäkeskus:
- 57 min

2025 6,32 M€, uusien matkojen osalta 0,14 M/€
2040 9,42 M/€, uusien matkojen osalta 0,25 M/€
2050 11,73 M/€, uusien matkojen osalta 0,34 M/€

Linjan täsmällisyys / luotettavuus paranevat, jolloin kokonaispalvelutaso
paranee

Raide-Jokerin rakentaminen tukee valtakunnallisissa alueiden
käyttötavoitteissa (VAT) Helsingin seudun erityiskysymyksiin liittyviä
tavoitteita, erityisesti raideliikenteeseen tukeutuvan yhdyskuntarakenteen
toteutumisesta. Hanke toteuttaa myös Uusimaa-ohjelman ja sekä
Helsingin että Espoon strategiaohjelmien tavoitteita ja on seudun yhteisten
MAL-tavoitteiden mukainen. Helsingin uuden yleiskaavan tavoitteiston
saavuttamisessa Raide-Jokerilla on keskeinen rooli.

Raide-Jokerin tärkeimmiksi tavoitteiksi hankearvionnissa on määritetty
- maankäytön tiivistäminen
- joukkoliikenteen lisäkapasiteetin tarjoaminen
- poikittaisten liikenneyhteyksien parantaminen
- joukkoliikenteen liikennöinnin luotettavuuden parantaminen.

Raide-Jokeri toteuttaa hyvin hankearvioinnissa sille asetettuja tavoitteita.

Mahdollistaa merkittävän täydennys- ja lisärakentamisen vyöhykkeellä.
Kaupunkirakenne tiivistyy ja erityisesti solmukohtien houkuttelevuus
yritysten sijaintipaikkoina kasvaa.

Asuntotuotannon potentiaali 4,6 M k-m2, josta n. 75 % kaupungin maalla
ja 1,3 Mk-m2 moottoritievyöhykkeillä.

Toimitilatuotannon potentiaali 1,7 Mk-m2, josta n. 72 % kaupungin maalla
ja 0,6 Mk-m2 moottoritievyöhykkeillä.

Kaupunkitaloudellisessa raportissa on käytetty asunto- ja
toimitilatuotannon arvioimiseen ns. liikenne-ennustemallin vaikutusaluetta,
joka on laajempi kuin MAL-kohdealue.

Merkittävä positiivinen imagovaikutus Helsingin keskiselle
esikaupunkivyöhykkeelle. Raideinvestointi tukee kaupunkikuvan
jäsentymistä ja tuo pysyvän elementin katutilaan.


