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Arviointikriteeri Mittari Lähde

Kaupunkistrategia
Arvio tavoitteiden toteutumisesta Helsingin kaupunkistrategia 2017-2021 ++ ++ Toteuttaa strategiakirjauksenVihdintien pikaratikasta. ++ Toteuttaa strategiakirjauksenVihdintien pikaratikasta. - Ei toteutastrategiakirjaustaVihdintien pikaratikasta.

Yleiskaava
Arvio tavoitteiden toteutumisesta Yleiskaava ja yleiskaavantoteuttamisohjelma

++ ++
Pikaraitiotien linjaus onyleiskaavan mukainen japalvelee toteuttamisohjelman 1.vaiheen maankäyttöalueita.

++
Pikaraitiotien linjaus onyleiskaavan mukainen japalvelee toteuttamisohjelman1. vaiheen maankäyttöalueita.

0
Yleiskaavamääräyksetmahdollistavatpikaraitiotientoteuttamisenbussiratkaisuna.

Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelma

Arvio tavoitteiden toteutumisesta HNH 2035-ohjelma

++ ++

Raitiotiet lisäävätjoukkoliikenteen matkamääriäjavähentävät autoliikenteenmatkamääriä.Pikaraitiotie tukee tavoitettayhdyskuntarakenteentiivistymisestäraideliikenneverkonvaikutusalueelle.

+

Pikaraitiotie lisääjoukkoliikenteen matkamääriäja vähentää hiemanautoliikenteen matkamääriä.Pikaraitiotie tukee tavoitettayhdyskuntarakenteentiivistymisestäraideliikenneverkonvaikutusalueelle.

+

Bulevardikaupunkikehittää tiivistäyhdyskuntarakennettamyös ilman uusiaraitioteitä. Myösbussiliikenteen päästöjävähennetään.

MAL 2019-suunnitelma

Arvio tavoitteiden toteutumisesta MAL 2019-suunnitelma

++ ++ Toteuttaa suunnitelmanmukaisen pikaraitiotieyhteyden. ++ Toteuttaa suunnitelmanmukaisenpikaraitiotieyhteyden. 0
Ei toteuta suunnitelmanmukaistapikaraitiotieyhteyttä, muttatoteuttaa bussiliikenteenrunkolinjastosuunnitelmaa.

Yleissuunnitelman tavoitteet

Arvio tavoitteiden toteutumisesta Yleissuunnitelma

++ ++
Toteuttaa pääosin tavoitteet,mutta joukkoliikenteenpalvelutasoi voi heiketä joillainbussiliikenteen varaan jäävilläalueilla.

- Ei toteutakustannustehokkuudentavoitetta. -

Toteuttaa joukkoliikenteenjärjestämisenperustavoitteetkustannustehokkaasti. Eiedistä raideliikenteeseentukeutuvaakaupunkirakennetta.

AM-ohjelma

Asuntotuotannon edellytystenluominen, segregaation torjunta AM-ohjelma

++ ++
Tukee hyvin tavoitteita riittävänja monipuolisen asuntotarjonnanturvaamisesta ja elinvoimaisestakaupungista.

+
Tukee tavoitteita riittävän jamonipuolisen asuntotarjonnanturvaamisesta jaelinvoimaisesta kaupungista.

0
Mahdollistaa mutta eierityisesti tue tavoitteitariittävän ja monipuolisenasuntotarjonnanturvaamisesta jaelinvoimaisestakaupungista.

Kaupunkikuva
Kaupunkikuvan ja katuympäristönlaadun kehitys, edellytyksetviihtyisälle kaupunkitilalle

Asiantuntija-arvio
+ +

Bulevardisointi tukee hyvänkaupunkikuvan kehittymistä.Raideratkaisu mahdollistaakatuympäristön kaupunkimaisendetaljoinnin.
+

Bulevardisointi tukee hyvänkaupunkikuvan kehittymistä.Raideratkaisu mahdollistaakatuympäristönkaupunkimaisen detaljoinnin.
+ Hyvän kaupunkikuvankehittymisen edellytyksetovat olemassa.

Alueellinen identiteetti
Edellytykset kaupunginosienominaispiirteisiin perustuvanidentiteetin syntymiselle

Asiantuntija-arvio

++ ++
Kantakaupunkimaisenliikkumisen laajeneminen uusillealueille nostaa niiden imagoa jasynnyttää bulevardikaupunginidentiteetin.

+
Kantakaupunkimaisenliikkumisen laajeneminenuusille alueille nostaa niidenimagoa ja synnyttääbulevardikaupunginidentiteetin.

-- Ei synnytä alueellebulevardikaupunginidentiteettiä.

Kaupungin imago
Vaikutus Helsingin imagoon Asiantuntija-arvio

++ ++
Kaupunki näyttäytyyedistyksellisenä tulevaisuudenraideliikenteeseen tukeutuvanailmastoviisaana kaupunkina.

++
Kaupunki näyttäytyyedistyksellisenä tulevaisuudenraideliikenteeseentukeutuvana ilmastoviisaanakaupunkina.

0 Ei vaikutusta kaupunginimagoon.

Katujen viherympäristö

Edellytykset korkealaatuisenviherympäristön luomiseenkatutilassa
Asiantuntija-arvio

- -

Nykyisiä katupuita korvataanuusilla taimilla.  Pikaraitiotien jakatupuiden yhteensovittaminenaiheuttaa haasteita. Nurmiratakuitenkin positiivinenmahdollisuus. Kaivutarpeitakaupunkikuvallisesti merkittävienpuukujanteiden lähelläkantakaupungissa.

-

Nykyisiä katupuita korvataanuusilla taimilla.  Pikaraitiotienja katupuidenyhteensovittaminen aiheuttaahaasteita. Nurmirata kuitenkinpositiivinen mahdollisuus. 0 Vertailuvaihtoehto

Kulttuuriympäristöt
Vaikutus kulttuuri- jaarvoympäristöihin sekäsuojeltuihin rakennetunympäristön kohteisiin

Asiantuntija-arvio
- -

Läntisen kantakaupunginraitioteillä ja pysäkeillä pienethaittavaikutukset kantakaupunginkulttuuriympäristöihin japuistoihin
0 Ei merkittäviä vaikutuksiakantakaupunginkulttuuriympäristöihin. 0 Ei merkittäviä vaikutuksiakantakaupunginkulttuuriympäristöihin.

Vaikutus viheralueisiin
Vaikutus ympäröiviinviheralueisiin Vihdintien-Huopalahdentien viher-, virkistys- ja metsäverkostot-selvitys + +

Ei merkittäviä haittavaikutuksiaviheralueisiin. Viheralueidenväliset yhteydet paranevat. +
Ei merkittäviähaittavaikutuksiaviheralueisiin. Viheralueidenväliset yhteydet paranevat. +

Ei merkittäviähaittavaikutuksiaviheralueisiin.Viheralueiden välisetyhteydet paranevat.

Elinkeinoelämän kilpailukyky jatoimintaedellytykset

Työpaikka-alueidensaavutettavuus Länsi-Helsingin raitioteidenyritysvaikutusten arviointi

++ ++
Kytkee Lassilan ja Pitäjänmäenalueet. Parantaa Meilahdentyöpaikkakeskittymänsaavutettavuutta, tukee Töölönkehitystä työpaikkojensijoittumisen näkökulmasta

+
Parantaa Meilahden jaPitäjänmäentyöpaikkakeskittymiensaavutettavuutta. Vaikutuksetkantakaupungissa epävarmat.

0

Ei mahdollistajoukkoliikenteenpalvelutason jasaavutettavuudenmerkittävää parantumista,ei imagohyötyjätyöpaikkojen sijoittumisennäkökulmasta. Eimerkittäviä työnaikaisiahaittojaelinkeinotoiminnallekantakaupungissa.

Kaupalliset vaikutukset
Liiketilapotentiaali, kaupansijoittuminen Vihdintien ja Huopalahdentienbulevardikaupungin liiketilat -alustava mitoitus ja keskeisetsijainnit (25.4.2019) ++ ++

Mahdollistaa nykyisten ja uusienpalvelukeskittymien kehittämisensekä palveluiden sijoittumisenpysäkkien yhteyteen.
+

Tukee bulevardikaupunginvaihtoasemien japysäkinympäristöjenpalvelujen kehittämistä
-

Ei mahdollistaraideliikenteenvaihtoasemien taipysäkkien kehittämistäkaupan ja palveluidenkeskittyminä

Citylogistiikka

Saavutettavuus citylogistiikannäkökulmasta. Asiantuntija-arvio

- -

Fredrikinkadulla uusiajakelupaikkoja, mutta raitiotievaikeuttaa kadunvarteenpysähtymistä. Töölössälogistiikka onnistuu kadunvarsilla. Bulevardikaupunginlogistiikka järjestetääntonttikaduilta.

0
Ei vaikutuksia kantakaupunginlogistiikkaan.Bulevardikaupungin logistiikkajärjestetään tonttikaduilta.

0
Ei vaikutuksiakantakaupunginlogistiikkaan.Bulevardikaupunginlogistiikka järjestetääntonttikaduilta.

Rakentamisen aikaisetvaikutukset
Työnaikaiset haitat yrityksille,asukkaille, liikenteelle Länsi-Helsingin raitioteidenyritysvaikutusten arviointi -- --

Laajat työnaikaisethaittavaikutukset läntisenkantakaupungin jabulevardikaupungin alueella
- Laajat työnaikaisethaittavaikutuksetbulevardikaupungin alueella -

Laajat työnaikaisethaittavaikutuksetbulevardikaupunginalueella

Investointikustannukset Arvio hankkeeninvestointikustannuksista javaihtoehtoiskustannuksista
Kustannusarvio 0 0 177,9 M€ 0 121,7 M€ 0 59,2 M€

Väylänpidon kustannukset Raitioteiden ylläpitokustannustenmuutos HKL:n arvio - - +0,26 M€ - +0,17 M€ 0 Vertailuvaihtoehto
Yhteiskuntataloudellinen(YHTALI) hyötykustannussuhde

Hankearvioinnista Liikennemalli - - 0,79 -- Ei määritettävissä, negatiivisethyödyt 0 Vertailuvaihtoehto

Nykyisiä katupuita korvataan uusillataimilla. Pikaraitiotien ja katupuidenyhteensovittaminen aiheuttaa haasteita.Nurmirata kuitenkin positiivinenmahdollisuus. Kaivutarpeitakaupunkikuvallisesti merkittävienpuukujanteiden lähelläkantakaupungissa.

Strategiset tavoitteet

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelma

Arvosteluasteikko:
toteuttaa arviointikriteerille asetetut tavoitteet hyvin

toteuttaa osittain arviointikriteerille asetetut tavoitteet
ei ole vaikutusta arviointikriteerille asetettujen tavoitteidentoteutumiseen hieman negatiivinen vaikutus arviointikriteerille asetetun tavoitteentoteutumiseenvaikuttaa arviointikriteerille asetetun tavoitteen toteutumiseenpäinvastaisestiVE 2+Pikaraitiotie Kannelmäkeen jaläntisen kantakaupungin raitiotiet

VE 2Pikaraitiotie P-Haagaan jaläntisen kantakaupunginraitiotiet

VE 1Pikaraitiotie P-Haagaan VE 0+Kehitetty bussiliikenne

Toteuttaa strategiakirjauksen Vihdintienpikaratikasta.
Pikaraitiotien linjaus yhdisteleeVihdintien ja Hämeenlinnanväylänpikaraitioteiden yleiskaavamerkintöjä.Palvelee hyvin raideliikenteenverkostokaupungin muodostumista.

Yhdyskuntarakenne

Elinkeinot

Talous

Toteuttaa suunnitelmaa laajemmanpikaraitiotieyhteyden.

Raitiotiet lisäävät joukkoliikenteenmatkamääriä ja vähentävätautoliikenteen matkamääriä.Pikaraitiotie tukee tavoitettayhdyskuntarakenteen tiivistymisestäraideliikenneverkon vaikutusalueelle.

Fredrikinkadulla uusia jakelupaikkoja,mutta raitiotie vaikeuttaa kadunvarteenpysähtymistä. Töölössä logistiikkaonnistuu kadun varsilla.Bulevardikaupungin logistiikkajärjestetään tonttikaduilta.
Laajat työnaikaiset haittavaikutuksetläntisen kantakaupungin jabulevardikaupungin alueella

Toteuttaa pääosin tavoitteet, muttajoukkoliikenteen palvelutasoi voiheiketä joillain bussiliikenteen varaanjäävillä alueilla.

Bulevardisointi tukee hyvänkaupunkikuvan kehittymistä.Raideratkaisu mahdollistaakatuympäristön kaupunkimaisendetaljoinnin.

Kaupunki näyttäytyy edistyksellisenätulevaisuuden raideliikenteeseentukeutuvana ilmastoviisaanakaupunkina. Vähentää alueiden välistäeriarvoistumiskehitystä.

Parantaa liikkeiden jatyöpaikkakeskittymiensaavutettavuutta,  Kannelmäen tp-potentiaalien toteutumista, tukeeTöölön kehitystä työpaikkojensijoittumisen näkökulmasta ja kytkeeLassilan Pitäjänmäen yritysalueeseen.

Tukee hyvin tavoitteita riittävän jamonipuolisen asuntotarjonnanturvaamisesta ja elinvoimaisestakaupungista. Tukee segregaationtorjuntaa Kannelmäessä.

Kantakaupunkimaisen liikkumisenlaajeneminen uusille alueille nostaaniiden imagoa ja synnyttääbulevardikaupungin identiteetin.

Kytkee Kannelmäen Kaarenraideliikenteeseen. Parantaa keskustankaupallisten palveluidensaavutettavuutta. Mahdollistaanykyisten ja uusien palvelukeskittymienkehittämisen  sekä palveluiden

+0,30 M €/v

Ei merkittäviä haittavaikutuksiaviheralueisiin. Viheralueiden välisetyhteydet paranevat.

Läntisen kantakaupungin raitioteillä japysäkeillä pienet haittavaikutuksetkantakaupungin kulttuuriympäristöihinja puistoihin

200,5 M€

0,60



Vaikutus kiinteistöjen arvoon Tonttimaan ja nykyistenkiinteistöjen arvonmuutos %kaupunkitalousarviosta
Länsi-Helsingin raitioteidenkaupunkitaloudellinen arviointi + + 0,20 % 0 Ei arvioitu 0 Vertailuvaihtoehto

Vaikutus kaupungin tuloihinkiinteistöistä
Tontinluovutustulojen,maankäyttökorvausten jakiinteistöverojen kasvun nykyarvo

Länsi-Helsingin raitioteidenkaupunkitaloudellinen arviointi ++ ++ 99 M€ 0 Ei arvioitu 0 Vertailuvaihtoehto
Kasautumishyödyt Nykyarvo Länsi-Helsingin raitioteidenkaupunkitaloudellinen arviointi + + 4,3 M€ 0 Ei arvioitu 0 Vertailuvaihtoehto
Vaikutus työvoiman kysyntään Aluetaloudelliset vaikutukset(henkilötyövuodet) Länsi-Helsingin raitioteidenkaupunkitaloudellinen arviointi + + 1250 htv 0 Ei arvioitu 0 Vertailuvaihtoehto
Yhteisö- ja kunnallisverotulot Nykyarvo Länsi-Helsingin raitioteidenkaupunkitaloudellinen arviointi + + 3,8 M€ 0 Ei arvioitu 0 Vertailuvaihtoehto

Miten liikennejärjestelmä tukeemaankäyttöä?
Arvio maankäytön ja liikenteensuunnittelun yhteensovituksesta Asiantuntija-arvio

++ +
Mahdollistaa monipuolisen jailmastoviisaan maankäytönkehityksen bulevardikaupunginalueella.

+
Mahdollistaa monipuolisen jailmastoviisaan maankäytönkehityksenbulevardikaupungin alueella.

-
Maankäytön kehityshitaampaa jatodennäköisestiyksipuolisempaa.

Alueellinen saavutettavuus
Saavutettavuusmuutostenalueellinen jakautuminen,palvelukeskusten saavutettavuus,yhteyksien määrä,estevaikutukset,ruuhkautumisherkkyys

Liikennemalli

++ ++
Joukkoliikenteen saavutettavuusparanee raitioteidenvaikutusalueella mutta voihieman heiketä lievealueilla.Autoliikenteensaavutettavuusmuutokset ovat

0 Ei tarkasteltu 0 Vertailuvaihtoehto

Palveluiden saavutettavuus

Julkisten palveluiden yhteyksienkehitys, kaavarungonpalveluverkkoselvityksen tiedot,palvelukeskusten ja kaupallistenlähipalveluiden saavutettavuus

Asiantuntija-arvio

++ ++
Mahdollistaa sujuvan arkipäivänasioinnin ja hyvänsaavutettavuuden mahdolliseensotekeskukseen. Kaarenkauppakeskus ei kytkeydyraideliikenteellä muuhunalueeseen.

+ Saavutettavuus mahdolliseensotekeskukseen hyväpikaratikan myötä. 0
Kaupallisen potentiaalintoteutuminensuunnitellustiepävarmempaa, joilloinpalveluverkon kattavuusei niin hyvä.

Joukkoliikenteen matkamäärä Matkamäärän muutosvuorokaudessa Liikennemalli + + +1090 matkaa/vrk + +490 matkaa/vrk 0 Vertailuvaihtoehto
Joukkoliikenteenliikennöintikustannus

Yleissuunnitelma
- - Raitioliikenne +6,7 M€/vBussiliikenne -5,2 M€/vYhteensä +1,6 M€/v -- Raitioliikenne +4,5 M€/vBussiliikenne -1,2 M€/vYhteensä +3,3 M€/v 0 Vertailuvaihtoehto

Raitioliikenteen kalusto Kalustotarve ja sen arvioidutpääomakustannukset HSL:n laskelma - - Kalustotarve 14 vaunuaNoin 2,6 M€/v - Kalustotarve 14 vaunuaNoin 2,6 M€/v 0 Ei vaikutusta
Joukkoliikenteen matka-aikahyödyt Käyttäjähyödyt Liikennemalli ++ ++ +3,9 M€/v + +1,9 M€/v 0 Vertailuvaihtoehto

Joukkoliikenteen palvelutaso jamatkaketjut

Vaihtojen määrä ja helppous,vaihtopisteiden määrä, vuorovälit Asiantuntija-arvio

+ +

Raitiolinjoilla tiheät vuorovälit.Uusia solmukohtia raitioteilläsekä juna- ja metroasemilla.Yhteyksiä muuttuu vaihdollisiksija liityntäyhteyksiksi. Vaihdotsamalla pysäkillä tai lyhyinkävelymatkoin.
+

Bussi- ja raitiolinjoilla tiheätvuorovälit.Pitkiä vaihdottomiabussiyhteyksiä.Uusia solmukohtia raitioteilläja juna-asemilla. Vaihdotkantakaupungin ratikoihinsamalta pysäkiltä.

+

Bussilinjoilla tiheätvuorovälit.Pitkiä vaihdottomiayhteyksiä.Vaihdot edellyttävätkävelyä, vaihdot muillelinjoille eivät ainaennustettavia.
HSL-palvelutasoluokan *****toteutuminen

Arvio Joukkoliikenteen suunnitteluohjeHSL-liikenteessä 2016
++ ++

Joukkoliikenteen tarjonta jakävelyetäisyydet pysäkeillemahdollistavat joukkoliikenteenensisijaisena kulkumuotona
++

Joukkoliikenteen tarjonta jakävelyetäisyydet pysäkeillemahdollistavatjoukkoliikenteen ensisijaisenakulkumuotona
++

Joukkoliikenteen tarjontaja kävelyetäisyydetpysäkeille mahdollistavatjoukkoliikenteenensisijaisenakulkumuotona
Verkostomaisenraideliikennejärjestelmänmuodostuminen

Säteittäisten ja poikittaistenyhteyksien muodostuminen,raideyhteyksien kytkeytyminen
Asiantuntija-arvio

++ ++
Raitiotiet laajentavatkantakaupungin raitioverkkoa jakytkevät ne Raide-Jokeriin jarautateihin

+ Pikaraitiotie kytkeekantakaupungin raitioverkon,Raide-Jokerin ja rautatiet 0 Ei uusia raideliikenteenyhteyksiä

Vaikutus kantakaupunginraitioliikenteeseen

Muutosten kuvaus Asiantuntija-arvio

++ ++
Kaupunkiraitioliikenteenpalvelualue laajenee.Rinnakkaiset yhteydethelpottavat pullonkauloja jatarjoavat varayhteyksiä.Linjaston roolijako selkeytyy.

-- Kaupunkiraitiolinjastosupistuu. 0 Vertailuvaihtoehto

Joukkoliikenteen sujuvuus jahäiriöherkkyys
Arvio Asiantuntija-arvio

++ ++
Pikaratikalla omat kaistat.Läntisen kantakaupunginraitiotiellä on suurelta osin omatkaistat ja se muodostaa reittejäraitioverkon pullonkaulojen ohi.

+
Pikaratikalla omat kaistat.Raitioverkon pullonkaulojenkuormittuminen lisäähäiriöriskejä ja heikentäähäiriöistä palautumista.

0
Vihdintiellä bussikaistat.Kantakaupunginbussikaistojen kuormitusheikentää sujuvuutta jaluotettavuutta.

Joukkoliikenteen esteettömyys
Pysäkkien, jalankulkuyhteyksienja ajoneuvojen esteettömyydenkehitys

Esteettömän rakentamisen ohjeet

++ ++
Esteettömyys paraneebulevardikaupungissa jaläntisessä kantakaupungissa.Raitiotiepysäkit ovatesteettömyyden erikoistasoa

+
Esteettömyys paraneebulevardikaupungin alueella.Pikaraitiotien pysäkit ovatesteettömyyden erikoistasoa

0
Bussiliikenteenesteettömyys eiraitioliikenteen tasoista.Pysäkkien pienetparannukset suhteessanykytilaan mahdollisia.

Kävelymatkojen kulkutapaosuus Kulkutapaosuuden muutos Liikennemalli + + +270 matkaa/vrk + +130 matkaa/vrk 0 Vertailuvaihtoehto
Pyörämatkojen kulkutapaosuus Kulkutapaosuuden muutos Liikennemalli - - -320 matkaa/vrk - -100 matkaa/vrk 0 Vertailuvaihtoehto

Jalankulun olosuhteet

Jalankulkuyhteyksien jakatuympäristön laadun kehitys,kadunylitysmahdollisuudet
Asiantuntija-arvio

+ +

Kaupunkibulevardilla onedellytykset urbaanillejalankulkuympäristölle. Vihdintienestevaikutus vähenee.Fredrikinkadunjalankulkuolosuhteet paranevat.Joitain ylitysmahdollisuuksiapoistuu Töölössä ja Kaupintiellä.

+
Kaupunkibulevardilla onedellytykset urbaanillejalankulkuympäristölle.Vihdintien estevaikutusvähenee.

+
Kaupunkibulevardilla onedellytykset urbaanillejalankulkuympäristölle.Vihdintien estevaikutusvähenee.

Pyöräpysäkiönti
Tilavaraukset pyöräpysäköinnillesuunnitelmassa Asiantuntija-arvio + + Uusia paikkojapyöräpysäköinnillekantakaupungissa 0 Ei uusia varauksiapyöräpysäköinnnille 0 Vertailuvaihtoehto

Pyöräliikenteen tavoiteverkontoteutuminen
Toteutuvat yhteydet, niiden laatu,opastus Kantakaupungin pyöräliikenteentavoiteverkko 2025Pyöräliikenteen tavoiteverkkoesikaupunkialueella

++ ++
Toteuttaa yhteystarpeetbulevardilla ja keskeiset läntisenkantakaupungin yhteystarpeet.Estää Fredrikinkadun

+ Toteuttaa yhteystarpeetkaupunkibulevardilla + Toteuttaa yhteystarpeetkaupunkibulevardilla

Autoliikenteen matkamäärä Matkamäärän muutosvuorokaudessa Liikennemalli ++ + -600 matkaa/vrk + -240 matkaa/vrk 0 Vertailuvaihtoehto
Autoliikenteen matka-aikahyödyt Käyttäjähyödyt - - -0,4 M€/v - -0,3 M€/v 0 Vertailuvaihtoehto
Ajoneuvoliikenteen suorite Suoritteen muutos Liikennemalli + + -8600 km/vrk 0 -780 km/vrk 0 Vertailuvaihtoehto

Kadunvarsipysäköinti
Kadunvarsipysäköintipaikkojenmäärän muutos Yleissuunnitelma

-- --
Pysäköintipaikkojen määrävähenee bulevardikaupunginalueella noin 80 ap jakantakaupungissa noin 100 ap.

- Pysäköintipaikkojen määrävähenee bulevardikaupunginalueella noin 80 ap. 0
Paikkamäärä saattaavähentyäHuopalahdentielläpyöräbaanan vuoksi.

Autoliikenteen sujuvuus

Tunnistetut ruuhkautuvat osuudet Toimivuustarkastelut

- -

Bulevardin uudet katuliittymätheikentävät Vihdintienvälityskykyä ja lisäävätruuhkautumisriskejä. Kehä 1:nKannelmäen liittymänruuhkautumisriskit kasvavat.Raitiotien etuudet vaikuttavatristeäviin suuntiin.Kantakaupungissa autoliikenteentoimivuus Tukholmankadulla,Topeliuksenkadulla jaRuneberginkadulla heikkenee.

-
Bulevardin uudet katuliittymätheikentävät Vihdintienvälityskykyä ja lisäävätruuhkautumisriskejä.Raitiotien etuudet vaikuttavatristeäviin suuntiin.

-

Bulevardin uudetkatuliittymät heikentävätVihdintien välityskykyä jalisäävätruuhkautumisriskejä.Bussiliikenteen etuudetvaikuttavat risteäviinsuuntiin.

Luonnonympäristö ja luontoarvot

Vaikutus luonnonympäristöön:arvokkaat luontokohteet jaekologiset yhteydet, vertausnykytilaan myös 0+ vaihtoehdonosalta

Asiantuntija-arvio Vihdintien-Huopalahdentien kaavarungonselvityksiin jaluontotietojärjestelmänaineistoihin perustuen

-- --

Turunväylän liittymän ja Haaganliikenneympyrän ratkaisutsijoittuvat rakentamattomallealueelle. Haagan ympyränekologinen yhteys katkeaa taiheikkenee. Rakentamisenaikaisia haittojaRiistavuorenpuiston suohon,Kaupintien Mätäjokivarteen, Talinekologiseen yhteyteen;  RiskejäKaupintien ylittävään ekologiseenyhteyteen.

--

Turunväylän liittymän jaHaagan liikenneympyränratkaisut sijoittuvatrakentamattomalle alueelle.Haagan ympyrän ekologinenyhteys katkeaa tai heikkenee.Rakentamisen aikaisia haittojaRiistavuorenpuiston suohon,Kaupintien Mätäjokivarteen,Talin ekologiseen yhteyteen;Riskejä Kaupintien ylittäväänekologiseen yhteyteen.

--

Turunväylän liittymän jaHaagan liikenneympyränratkaisut sijoittuvatrakentamattomallealueelle. Haagan ympyränekologinen yhteyskatkeaa tai heikkenee.Rakentamisen aikaisiahaittojaRiistavuorenpuistonsuohon, KaupintienMätäjokivarteen, Talinekologiseen yhteyteen.

Liikenteen hiilidioksidipäästöt Päästöjen muutos Liikennemalli + + -240 t CO2-ekv/v 0 -10 t CO2-ekv//v 0 Vertailuvaihtoehto

Turunväylän liittymän ja Haaganliikenneympyrän ratkaisut sijoittuvatrakentamattomalle alueelle. Haaganympyrän ekologinen yhteys katkeaa taiheikkenee. Rakentamisen aikaisiahaittoja Riistavuorenpuiston suohon,Kaupintien Mätäjokivarteen, Talinekologiseen yhteyteen;  RiskejäKaupintien ylittävään ekologiseenyhteyteen.

-430 t CO2-ekv/v

-0,4 M€/v

Bulevardin uudet katuliittymätheikentävät Vihdintien välityskykyä jalisäävät ruuhkautumisriskejä. Kehä 1:nKannelmäen liittymänruuhkautumisriskit kasvavat. Raitiotienetuudet vaikuttavat risteäviin suuntiin.Kantakaupungissa autoliikenteentoimivuus Tukholmankadulla,Topeliuksenkadulla jaRuneberginkadulla heikkenee.

-13700 km/vrk

Kaupunkibulevardilla on edellytykseturbaanille jalankulkuympäristölle.Vihdintien estevaikutus vähenee.Fredrikinkadun jalankulkuolosuhteetparanevat. Joitain ylitysmahdollisuuksiapoistuu Töölössä ja Kaupintiellä.
Uusia paikkoja pyöräpysäköinnillekantakaupungissaToteuttaa yhteystarpeet bulevardilla jakeskeiset läntisen kantakaupunginyhteystarpeet. Estää Fredrikinkadunyhteystarpeen toteuttamisen.
-1240 matkaa/vrk

+460 matkaa/vrk

+1560 matkaa/vrk

Joukkoliikenteen saavutettavuusparanee raitioteiden vaikutusalueellamutta voi hieman heiketä lievealueilla.Autoliikenteensaavutettavuusmuutokset ovat pieniä jajakautuvat koko seudulle.
Asiointinäkökulman kannalta kattavinvaihtoehto, mahdollistaa palveluidenmonipuolisen saavutettavuuden, myösmahdollinen sotekeskus.Liikuntapalvelujen saavutettavuusparanee

Kävely ja pyöräily

Autoliikenne

Ympäristö ja terveys

Kaupunkiraitioliikenteen palvelualuelaajenee.  Linjaston roolijako selkeytyy.

Joukkoliikenteen tarjonta jakävelyetäisyydet pysäkeillemahdollistavat joukkoliikenteenensisijaisena kulkumuotona

Pikaratikalla omat kaistat. Läntisenkantakaupungin raitiotiellä on suureltaosin omat kaistat ja se muodostaareittejä raitioverkon pullonkaulojen ohi.
Esteettömyys paraneebulevardikaupungissa, Kannelmäessäja läntisessä kantakaupungissa.Raitiotiepysäkit ovat esteettömyydenerikoistasoa

Pysäköintipaikkojen määrä väheneebulevardikaupungin alueella noin 80 apja kantakaupungissa noin 100 ap.

Raitiolinjoilla tiheät vuorovälit. Uusiasolmukohtia raitioteillä sekä juna- jametroasemilla. Yhteyksiä muuttuuvaihdollisiksi ja liityntäyhteyksiksi.Vaihdot samalla pysäkillä tai lyhyinkävelymatkoin.

+4,9 M€/v

Raitioliikenne +7,2 M€/vBussiliikenne -5,2 M€/vYhteensä +2,0 M€/v
Kalustotarve 15 vaunuaNoin 2,8 M€/v

-270 matkaa/vrk

Liikennejärjestelmä

Joukkoliikenne

Raitiotiet laajentavat kantakaupunginraitioverkkoa ja kytkevät ne Raide-Jokeriin ja rautateihin

Mahdollistaa monipuolisen jailmastoviisaan maankäytön kehityksenbulevardikaupungin alueella ja tukeeKannelmäen kaupunkikehitystä.

8,6 M€
1490 htv
4,4 M€

0,20 %
123 M€



Liikenteen melu
Arvioidut vaikutukset, melunriskikohteiden määrän kehitys Asiantuntija-arvio

0 0
Bussiliikenteen melu väheneeUusia raitioliikenteenmeluriskikohteitakantakaupungissa ja bulevardilla

0
Bussiliikenteen melu eiväheneJoitain uusia raitioliikenteenmeluriskikohteita bulevardilla

0 Vertailuvaihtoehto

Ilmanlaatu
Arvio vaikutuksista Asiantuntija-arvio

+ +
Henkilöautoliikenteeen päästötvähenevät.Vaikutus raskaan liikenteensuoritteeseen vähäinen.

0 Vaikutus ajoneuvoliikenteensuoritteeseen vähäinen. 0 Vertailuvaihtoehto
Liikenneonnettomuudet Onnettomuuskustannukset Liikennemalli + + -290 000 €/v 0 -30 000 €/v 0 Vertailuvaihtoehto

Henkilöautoliikenteeen päästötvähenevät.Vaikutus raskaan liikenteensuoritteeseen vähäinen.

Bussiliikenteen melu väheneeUusia raitioliikenteen meluriskikohteitakantakaupungissa ja bulevardilla

-520 000 €/v


