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Länsilinkin laajennettuhankearviointi
Länsilinkin liikennejärjestelyjen liikenteellinen ja kaupunkitaloudellinen
arviointi

Asiantuntija-arvio

Lähteet:
länsiinkin ja ruoholahdensillan liikennejärjestelyt, Vaihtoehtojen
kustannusvertailu. WSP 17.10.2019

++
Arvosteluasteikko:

+

toteuttaa osittain arviointikriteerille asetetut tavoitteet

0

ei ole vaikutusta arviointikriteerille asetettujen tavoitteiden toteutumiseen

-

hieman negatiivinen vaikutus arviointikriteerille asetetun tavoitteen toteutumiseen

-Arviointikriteeri/vaihtoehto

Liikenteen toimivuustarkastelut

toteuttaa arviointikriteerille asetetut tavoitteet hyvin

vaikuttaa arviointikriteerille asetetun tavoitteen toteutumiseen päinvastaisesti

Paranneltu nykytila 0+

Siltaramppi VE1

Tavoitteiden mukaisuus
Kaupunkistrategia:
elinkeinoelämän edellyttämän
liikenteen kilpailukyvyn
turvaaminen
= hankkeen tavoitteet
Kaupunkistrategia: kestävien
liikennemuotojen kulkumuotoosuuden kasvattaminen

+

Elinkeinoelämän logistiset yhteydet
paranevat hieman

+

0+ sisältää parannuksia myös kävelyn,
pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiin

++

Elinkeinoelämän logististen yhteyksien
turvaaminen

-

Moottoriajoneuvoliikenne hyötyy enemmän
kuin kestävät kulkumuodot, joten
suunnitelma ei tarjoa edellytyksiä niiden
kulkumuoto-osuuden kasvulle.

0

Ei vaikutusta yhdyskuntarakenteen
tiivistymiselle

Yhdyskuntarakenne
Yhdyskuntarakenne

Kaupunkikuva ja imago

0

0

Ei vaikutusta yhdyskuntarakenteen
tiivistymiselle

Ei vaikutusta kaupunkikuvalle, nykytila
säilyy.

0

Suunnittelualueen katualueilla ei ole
nykytilanteessa kantakaupungille ominaista
mittakaavaa, rakennetta ja kaupunkikuvaa.
Katuympäristö on liikennepainotteista
väyläympäristöä. Suunnitelma laajoine silta- ja
ramppijärjestelyineen ei muokkaa kaupunkikuvaa
kantakaupunkimaisemmaksi tai urbaanimmaksi,
mutta laadukkaalla katu- ja silta-arkkitehtuurilla
liikennealuetta voidaan paremmin sopeuttaa
ympäristöönsä ja tuoda uutta ilmettä Helsingin
merkittävän työpaikka-alueen läheisyyteen.
Kaupunkikuvassa sillan ei ole tarkoituksenmukaista
toimia maamerkkinä vaan pikemminkin toimia
laadukkaana taustana ihmisten liikkumiselle.
Rakenneratkaisut ovat mitoitukseltaan optimoituja
ja siten mahdollisimman siroja. Tarkemmassa
jatkosuunnittelussa pyritään nostamaan
viimeistelyn astetta, jotta vaikutelma myös läheltä
tarkasteltaessa olisi laadukas.

Talous ja elinkeino
0

15 M€ (Ruoholahdensillan purkaminen ja
uudelleen rakentaminen) (Helsingin
kaupunki asiantuntija-arvio)

0

Ei kiinteistöhyötyjä

Työllisyysvaikutukset

0

Ei merkittäviä vaikutuksia.

++

55 htv enemmän kuin Ruoholahdensillan
purkamisen ja uudelleen rakentamisen
vaikutus

Yhteiskuntataloudellinen
(YHTALI) hyötykustannussuhde

0

Ei arvioitu.

++

2,4 - 3,4

Käyttökustannukset

0

Käyttökustannukset pysyvät nykyisellään

-

Yritysvaikutusten arviointi
YRVA

-

Vaihtoehdon yritysvaikutukset jäävät
pienemmäksi, kuin ramppivaihtoehdon
yritysvaikutukset, erityisesti matkailualalle

+

Matkamäärät

0

Ei vaikutuksia matkamääriin

0

Matkamäärien muutokset ovat hyvin pieniä.

Vaikutusten alueellinen
kohdentuminen

-

Moottoriajoneuvoliikenteen toimivuus on
heikompi kuin siltaramppi vaihtoehdossa.

+

Moottoriajoneuvoliikenteen toimivuus
paranee Länsisataman lisäksi Kampin ja EtuTöölön alueella

Rakentamisen aikaiset
vaikutukset

-

Ruoholahdensilta voidaan purkaa
vaiheittain, jolloin osa siitä on jatkuvasti
käytössä autoliikenteelle. Sillan
purkamisen vaiheistus määrittää
väliaikaisten liikennejärjestelyiden
toteuttamista.

--

Rakentamiskustannukset
Kiinteistöhyödyt

-

38,1 M€ (sis. Yleiskustannukset 25%)

0

Ei kiinteistöhyötyjä

110 000 €/vuosi (0,5 % investointien
kustannuserosta)
Hankkeen yritysvaikutukset ovat
merkittävimmät matkailualalle, mutta muilla
toimialoilla vaikutukset jäävät pieniksi, vaikka
ovatkin suunnaltaan positiivisia.
Työpaikkojen näkökulmasta
saavutettavuuteen paranee läntisessä ja
eteläisessä kantakaupungissa.

Liikennejärjestelmä

Ruoholahdensilta voidaan purkaa vaiheittain,
jolloin osa siitä on jatkuvasti käytössä
autoliikenteelle. Sillan purkamisen vaiheistus
määrittää väliaikaisten liikennejärjestelyiden
toteuttamista.
Uuden rampin ja Ruoholahdensillan
rakentaminen aiheuttaa liikenteelle tilapäistä
sujuvuushaittaa läntisessä
kantakaupungissa

Pysäköinti

0

Ei vaikutusta

0

Ei vaikutusta

Kulkumuotojaukauma

0

Ei vaikutusta

0

Ei vaikutusta

-

Moottoriajoneuvoliikenne
eritasoratkaisuineen hallitsee kävelyympäristöä nykyistä voimakkaammin.

Kävely
Kävely-ympäristön laatu

0

Jalankulkuympäristö säilyy nykyisenä

Jalankulkumatkoja 1 305 140/vrk
Kävelymatkamäärät

0

-

Kävelymatkamäärät vähenevät 153
matkaa/vrk

Matkat laskettu liikennemallin kattavalta
alueelta (noin Uusimaa)
Jalankulkijan ylitysmatka kasvaa noin 3
metriä Jätkäsaarenlaiturin ja
Hietalahdenrannan ylittävillä suojateillä.

Kävely-yhteydet

0

Jalankulkijan ylitysmatka kasvaa noin 3
metriä Jätkäsaarenlaiturin ylittävällä
suojatiellä.

+

Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua
parannetaan Ruoholahdensillalla ja
Porkkalankadulla. Porkkalankadulta
poistetaan kaksi liikennevalo-ohjattua
suojatietä säilyttäen nykyiset jalankulun ja
pyöräliikenteen yhteydet sillalla.
Porkkalankadulle tulee yksi uusi liikennevaloohjattu liittymä jalankululle.
Itämerenkadun jatkeena olevaa
Mechelininkadun suojatien keskisaareketta
levennetään nykyisestä.

Pyöräliikenne
Pyöräliikenteen ympäristön
laatu

0

Pyöräliikennemäärät

0

Säilyy nykyisellään

-

Polkupyöräliikenteen matkoja 371 591/vrk
Matkat laskettu liikennemallin kattavalta
alueelta (noin Uusimaa)

-

Pyöräliikenteen reiteille tulee lisää silta- ja
ramppirakenteita. Baanan päätteenä oleva,
laadukkaaksi koettu Länsilinkki uusitaan.

Pyöräliikennemäärät vähenevät 137
matkaa/vrk

Jätkäsaarenlaiturin pyörätien jatketta levennetään
1m verran. Pyöräilijän ylitysmatka kasvaa noin 3
metriä Jätkäsaarenlaiturin ja Hietalahdenrannan
ylittävillä suojateillä.
Itämerenkadun jatkeena olevaa Mechelininkadun
suojatien keskisaareketta levennetään nykyisestä.

Pyöräliikenneyhteydet

-

Pyöräilijän ylitysmatka kasvaa noin 3
metriä Jätkäsaarenlaiturin ylittävällä
suojatiellä.

+

Ruoholahdensillan ja Porkkalankadun
pyöräliikenteen järjestelyt muutetaan 1suuntaisiksi. Pyöräliikenteen ja jalankulun erottelua
parannetaan. Porkkalankadulta poistetaan kaksi
liikennevalo-ohjattua suojatietä säilyttäen nykyiset
jalankulun ja pyöräliikenteen yhteydet sillalla.
Porkkalankadulle tulee yksi uusi liikennevaloohjattu liittymä pyöräliikenteelle.

Joukkoliikenne
Tullaajankujan sulkeminen
autoliikenteeltä vähentää raitioliikenteen
häiriöherkkyyttä ja parantaa sen
sujuvuutta.
Joukkoliikenteen sujuva liikennöinti on
erityisen tärkeää maankäytön kehittyessä
ja matkustajamäärien kasvaessa.

Tullaajankujan sulkeminen autoliikenteeltä
vähentää raitioliikenteen häiriöherkkyyttä ja
parantaa sen sujuvuutta.
Joukkoliikenteen sujuva liikennöinti on
erityisen tärkeää maankäytön kehittyessä ja
matkustajamäärien kasvaessa.

Raitioliikenteen sujuvuus ja
häiriöherkkyys

+

Joukkoliikenteen matkat

0

Joukkoliikenteen matkat 1 305 140/vrk

Moottoriajoneuvoliikenteen
sujuvuus, palvelutaso

+

Pieniä sujuvoittavia vaikutuksia,
Tullaajankujan ja Jätkäsaarenlaiturin
muutokset.

++

Matka-aika,
moottoriajoneuvoliikenne

-

Moottoriajoneuvoliikenteen matka-ajat
ovat pidemmät kuin vaihtoehdossa 1

++

Henkilövahingot

0

1482,7 kpl/v (määrä liikennemallista koko
seudulla)

++

-

Siltarampille siirrettävällä liikenteellä
mahdollisestaan raitiolinjan 8 siirto omalle
kaistalleen Mechelininkadulla
(Lapinlahdentie - Porkkalankatu)

Joukkoliikennematkat vähenevät 464
matkaa/vrk

Autoliikenne
Suunnitellut liikennejärjestelyt lisäävät
liikenteen välityskykyä erityisesti
Mechelininkadulla Porkkalankadun
liittymissä sekä Porkkalankadun länsiosassa
varsinkin idän ajosuunnassa. Myös
Jätkäsaarenlaiturin ja Mechelininkadun
liittymän välityskyky kasvaa hieman
kaistajärjestelyjen seurauksena, ja
välityskyvyn kasvu voidaan jakaa
Jätkäsaarenlaiturin (sataman) ja
Hietalahdenrannan tulosuuntien kesken,
jotka molemmat kuormittuvat
ennustilanteessa välityskykyynsä saakka.
Vaikutusta eteläisen Helsingin liikenteen
sujuvuuteen
Autoliikenne: matka-aika lyhenee
Mechelinikadun kautta suuntautuville reiteille
Raskas liikenne: matka-aika lyhenee

Liikenneturvallisuus
+

Liikenneturvallisuus paranee jonkin verran (0,9 / -0,3 henkilövahinkoa vuodessa).

+

Alueelliset saavutettavuusmuutokset
kohdistuvat henkilöautolla tehtäviin
matkoihin. Joukkoliikennesaavutettavuuden
muutokset ovat hyvin pieniä, mutta
suunnaltaan pääosin positiivisia.

Saavutettavuus

Alueellinen saavutettavuus

0

Ympäristö
Kuorma-autoliikenteen CO2-päästöt
vähenevät 90 t/v
Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt
lisääntyvät 323 t/v.

Päästöt laskettu liikennemallin kattavalta
alueelta (noin Uusimaa)
Hiilidioksidipäästöt

0

Kuorma-autoliikenteen CO2-päästöt 503
240 t/v

0

Henkilöautoliikenteen CO2-päästöt 986
544 t/v

Kilometrisuoritteen perusteella
ajoneuvoliikenteen CO2-kokonaispäästöt
lisääntyvät 233 t/v.
Virallisessa päästöraportoinnissa
tieliikenteen päästöt lasketaan
kilometrisuoritteen perusteella. Tämän
hankkeen yhteydessä päästöjä tarkasteltiin
myös polttoainekulutusmallilla, jonka
perusteella CO2-päästöt vähenevät -25 t/v

Terveys ja hyvinvointi

Melu/ilmanlaatu

-

Moottoriajoneuvoliikennemäärät kasvavat
maankäytön kehittyessä ja Länsisataman
kasvuennusteiden perusteella, mikä lisää
liikennemelua ja heikentää ilmanlaatua
alueella
Ilmanlaatu saattaa hieman parantua
mikäli sujuvuus paranee nykytilanteeseen
verrattuna

Liikennemäärät kasvavat liikenneennusteiden ja Länsisataman
kasvuennusteiden perusteella, mikä lisää
liikennemelua ja heikentää ilmanlaatua
alueella.
-

Melua voidaan kuitenkin torjua
rakenteellisesti
Ilmanlaatu saattaa hieman parantua
sujuvuuden parantuessa nykytilanteeseen ja
vertailuvaihtoehtoon verrattuna

