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Vantaan yleiskaavaan on merkitty joukkoliikenteen poikittainen runkolinja, jonka kul-
kumuotoa ei kuitenkaan ole määritelty. Tässä työssä vertaillaan pikaraitiotietä, joh-
dinautoja ja bussien runkolinjastoa vaihtoehdoiksi Vantaan runkolinjalle, ja määritellään
näiden vaihtoehtojen geometrinen soveltuvuus sekä alustavat vaikutukset ja kustannuk-
set. Tarkastelut sijoittuvat tavoitevuodelle 2035.

Työ jakautuu neljään eri osioon: Vantaan pohjatietoihin esimerkiksi maankäytön osalta,
kirjallisuustutkimukseen eri kulkumuodoista, linjauksen läpikäyntiin ja infrastruktuuri-
tarpeisiin sekä vaihtoehtojen vertailuun. Tutkittuja pohjatietoja ovat esimerkiksi seudun
liikennesuunnitelmat ja -strategiat,  asukas- ja työpaikkamäärät sekä ennustetut liiken-
nemäärät siinä tapauksessa että runkolinjasto otetaan käyttöön. Kirjallisuustutkimukses-
sa esitellään sekä toteutettuja järjestelmiä eri kaupungeissa että tutkimustietoa eri jouk-
koliikennemuotojen ominaisuuksista. Linjauksen läpikäynnissä selvitetään kohta koh-
dalta miten runkolinja voisi sijaita katualueella ja mitä muutoksia järjestelyihin se aihe-
uttaisi. On myös selvitetty riittävätkö kaikkien muotojen kaarresäteet yleiskaavassa
määritetyn reitin käännöksiin. Vaihtoehtojen vertailu koostuu investointi- ja käyttökus-
tannusten arvioinnista, palvelutasovertailusta sekä vaikutuksista ympäristöön ja liiken-
teeseen. Palvelutasovertailu tehdään karkealla tasolla, ja siinä vertaillaan esimerkiksi
matka-aikoja sekä muita palvelutasotekijöitä.

Tutkimuksessa todetaan, että mikä tahansa kolmesta vertaillusta joukkoliikennemuodos-
ta olisi Vantaalle mahdollinen. Matka-ajat lyhenevät nykyiseen joukkoliikennejärjes-
telmään verrattuna suuresti millä tahansa runkolinjavaihtoehdolla. Jos kaikki asumisen
yleis- ja asemakaavavarannot toteutetaan, asukasmäärä riittää teoriassa pikaraitiotien
vaatimien käyttäjämäärien saavuttamiseen. Yksi viiden minuutin välein busseilla tai
johdinautoilla liikennöivä runkolinja ei riitä Hakunilan ja Tikkurilan välille ellei vuoroja
ajeta nivelautoilla. Geometrian osalta jokainen kulkumuoto mahtuu yleiskaavan linjauk-
selle, tosin bussit ja johdinautot pikaraitiotietä helpommin. Kulkumuodoista busseilla on
suurimmat ympäristövaikutukset päästöjen ja melun osalta, ja pikaraitiotiellä suurimmat
vaikutukset maankäytön tiivistymisen lisäämisessä. Verrattaessa eri järjestelmien ra-
kennuskustannuksia per kilometri todetaan, että johdinautojärjestelmä maksaa noin 1,6-
kertaisesti ja pikaraitiotie noin 7,2-kertaisesti busseihin verrattuna. Pikaraitiotiejärjes-
telmän hinta on noin 4,3-kertainen johdinautojärjestelmään verrattuna.
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A cross traffic core public transport line has been defined in the master plan of the city
of Vantaa, but the transport mode has not been determined. In this thesis three public
transport modes are compared by their geometrical suitability and preliminary costs and
effects. The modes are light rail, trolley bus and buses with high level of service. The
analysis year of this study is 2035.

The thesis is divided in four sections: the basic information about Vantaa, literature
study of the transport modes that are being compared, going through the whole core line
and defining the infrastructure needs and finally the comparison of the options. The ba-
sic information that is analyzed contains of for example the traffic plans and strategies
in the region, the amount of population and employees along the line and the forecast of
traffic volumes if the core line is introduced. In the literature study the existent public
transport systems in different cities are compared and the characteristics of the different
modes are displayed. While going through the whole core line the location of the line is
determined and the places that need alteration are being indicated. It has also been stud-
ied if the radius curves of all the modes are sufficient to the turns of the line in the mas-
ter plan. The comparison of the options includes the evaluation of the infrastructure and
operating  costs,  the  comparison  of  the  level  of  service  and  the  effects  on  the  environ-
ment and traffic. The comparison of the level of service is done in a broad manner by
for example comparing travel times and other service level factors.

In the thesis is is shown that any of the three public transport modes that are compared
are possible to implement in Vantaa. The travel times decrease with any core traffic
option compared to current public transport system, but the turns in Tikkurila still slow
the core line down. If all the reserves of housing in the master and city plan are carried
out,  the  population  is  in  theory  big  enough  for  the  amount  of  users  that  the  light  rail
needs to be profitable. One core line with a frequency of five minutes driven by buses or
trolley buses is not enough for the line between Hakunila and Tikkurila if it is not driven
with articulated vehicles. Geometrically every one of the compared transport modes fit
on the alignment in the master plan, though the buses and trolley buses fit a bit easier
than the light rail. The bus has the biggest environmental effects of the transport modes
when it comes to emissions and noise, and the light rail has the biggest effect on in-
creasing the density of the land use. When comparing the infrastructure costs per kilo-
meter between different public transport modes it can be seen that the trolley bus system
costs are about 1.6-fold and the light rail system costs about 7.2-fold compared to the
bus system costs. The light rail system is about 4.3 times more expensive than the trol-
ley bus system.
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT

BHLS Buses with High Level of Service, runkobussilinja jolla
tavoitellaan pikaraitiotien laatutasoa.

BRT Bus Rapid Transit, nopean bussiliikenteen järjestelmä joka
on kokonaan erotettu muusta liikenteestä ja vastaa liiken-
teellisesti metroa.

Bussikaista Kaista joka on tarkoitettu ainoastaan bussiliikenteelle mutta
joka on muun liikenteen kanssa samalla väylällä.

Bussiväylä Väylä joka on tarkoitettu ainoastaan bussiliikenteelle ja on
erotettu muun liikenteen väylästä.

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.
LRT Light Rapid Transit, kattaa kaikki joukkoliikennemuodot

jotka kulkevat joko kadulla muun liikenteen seassa tai
omalla väylällään ja joiden kapasiteetti on 1 000 - 15 000
matkustajaa tunnissa suuntaansa.

Johdinauto Joukkoliikenteen muoto, jossa bussien tyyppiset kulkuneu-
vot ottavat käyttövoimansa reitin yläpuolisista ajojohdoista.
Vaunut voivat kulkea joko muun liikenteen seassa tai omal-
la väylällään.

Pikaraitiotie Joukkoliikenteen muoto, jossa vaunut kulkevat kiskoilla
jotka on sijoitettu joko kaduille muun liikenteen joukkoon
tai omalle väylälleen. Erotuksena raitiotiestä pikaraitiotien
pysäkkiväli on pidempi ja raiteet pyritään rakentamaan eril-
liselle väylälle.

Poikittaislinja Linja, joka kulkee aluekeskuksesta toiseen kulkematta kes-
kustan kautta (vrt. säteittäislinja), Helsingin seudulla esi-
merkiksi Tikkurilasta Martinlaaksoon.

Runkolinja Hyvän palvelutason linja tiheällä vuorovälillä ja erilaisilla
etuisuuksilla toteutetulla nopealla liikennöinnillä.

Säteittäislinja Linja, joka kulkee alueen keskustaan, Helsingin seudulla
esimerkiksi Tikkurilasta Helsingin keskustaan.

YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta.
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1 JOHDANTO

Joukkoliikenteen kehittäminen on tavoitteena monissa kaupungeissa, ja myös Vantaalla
on määritelty yleiskaavaan koko kaupungin halki kulkeva poikittaisen joukkoliikenteen
runkolinja. Tässä työssä pyritään kehittämään tätä runkolinjastoa ja määrittelemään
minkälaisia ratkaisuja tulisi joukkoliikenteen kehittämiseksi runkolinjaston suhteen teh-
dä.

1.1 Työn taustaa

Vantaan yleiskaavaan on merkitty joukkoliikenteen runkolinja, jonka kulkumuotoa ei
ole kuitenkaan valittu. Runkolinja on poikittaislinja, joka alkaa Länsimäen eteläkärjestä
ja jatkuu Hakunilan, Tikkurilan, Aviapoliksen ja Martinlaakson läpi Myyrmäkeen ja
Vapaalaan haarautuen myös lentoasemalle, Tammistoon ja Myyrmäen päässä Silvolaan.
Yleiskaavan linjauksen lisäksi tässä työssä on tarkasteltu mahdollista Marja-Vantaalle
ulottuvaa runkolinjan haaraa. Esiin on noussut tarve määrittää mahdolliset eri kulku-
muodot, sekä tarkistaa varsinkin linjan ahtaiden kohtien tilan riittävyys. Lisäksi linjalle
ei ole tehty liikenne-ennusteita, joiden avulla eri kulkumuotojen kannattavuutta voitai-
siin tarkastella.

Taustalla on myös Vantaan kaupungin Pikaraitiotieselvitys vuodelta 1992, jossa tode-
taan pikaraitiotien olevan mahdollinen Vantaalle jos kaupunkirakenne selvityksen teko-
vuoden tasosta tiivistyy (Vantaan kaupunki 1992). Lisäksi HSL on selvittänyt joh-
dinautoliikenteen aloittamista Helsingissä (Anttila et al. 2011), jonka johdosta myös
johdinautojen käyttöönottoa Vantaalla tulisi tarkastella. Taustalla ovat myös YTV:n
poikittaisen joukkoliikenteen strategia, jossa todetaan poikittaisen joukkoliikenteen tar-
vitsevan 2 - 2,5 -kertaisen kasvun vuoteen 2030 mennessä jotta koko seudun joukko-
liikennetavoitteet saavutetaan (YTN 2004).

1.2 Tavoitteet ja rajaukset

Työn tavoitteena on määritellä millä joukkoliikennemuodolla Vantaan eteläinen poikit-
tainen runkoliikenne olisi kannattavinta toteuttaa, sekä määritellä ovatko kaikki vertail-
taviksi valitut kulkumuodot geometrisesti mahdollisia valitulle linjalle. Vertailtavia
vaihtoehtoja ovat bussien runkolinja, johdinautot sekä pikaraitiotie. Alatavoitteina on
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tutkia linjan vaikutusalueen maankäyttöä sekä asukas- ja työpaikkamääriä nyt ja
tulevaisuudessa
tutustua eri kulkumuotojen ominaisuuksiin sekä muissa kaupungeissa toteutet-
tuihin ratkaisuihin
määritellä ympäristölliset, maankäytölliset ja liikenteelliset vaikutukset kullekin
vaihtoehdolle
suunnitella yleiskaavan pohjalta alustava linjaus sekä pikaraitiotielle että bussien
tai johdinautojen runkoväylälle
mitoittaa geometria sekä pikaraitiotielle että joukkoliikenneväylille ja -kaistoille
busseja tai johdinautoja varten
tutustua erilaisiin kalusto- ja infrastruktuuriratkaisuihin kaikkien tarkasteltavien
liikennemuotojen osalta
laskea karkeapiirteiset investointi- ja käyttökustannukset kullekin vaihtoehdolle

Tutkimus käsittelee Vantaan eteläistä poikittaisliikennettä vuoden 2007 yleiskaavaan
merkityn joukkoliikenteen runkolinjan osalta. Työssä määritellään mahdollinen linjaus
sekä sen tilavaraukset ja toteuttamisen ja käytön kustannukset. Linjan vaikutuksia arvi-
oidaan ympäristövaikutusten, liikenteellisten vaikutusten ja esimerkiksi kaupunkikuvan
kannalta. Eri joukkoliikennemuotojen kannattavuutta tutkitaan kustannusten, maankäy-
tön ja joukkoliikenteen käyttäjämääräennusteiden avulla. Työssä ei oteta kantaa tekni-
seen toteutukseen esimerkiksi sähköistyksen osalta, eikä käydä läpi eri kulkumuotojen
historiaa. Tutkimuksessa olevat maankäytön ja liikennemäärien ennusteet pyritään koh-
distamaan vuodelle 2035.

1.3 Työn suoritus ja menetelmät

Työn lähtökohtien selvittämiseksi tehdään kirjallisuusselvitys, jossa tutkitaan aiempia
selvityksiä pikaraitioteistä, johdinautoista ja bussien runkolinjastoista niin Suomessa
kuin ulkomaillakin. Lisäksi perehdytään muihin pääkaupunkiseudulla vireillä oleviin
joukkoliikenteen kehittämishankkeisiin ja eri organisaatioiden linjaamiin joukkoliiken-
nestrategioihin. Linjan ympäristön maankäytön ja asukasmäärien tutkimiseksi käytetään
paikkatietoaineistoja, joista tulkitaan myös työpaikkojen määrät sekä erilaisten palvelu-
jen sijainnit. Lisäksi tarvitaan ennustetietoja alueen maankäytöstä sekä joukkoliikenteen
matkustajamääristä ja matkojen suuntautumisesta. Paikkatietoaineistoista ja ennusteista
saaduista tiedoista raportoidaan tekstin lisäksi erilaisten karttojen ja taulukoiden muo-
dossa.

Linjauksen määrittämistä varten tarvitaan tietoa yleiskaavassa olevasta joukkoliikenteen
poikittaisesta runkolinjasta sekä karttatietoja maastosta ja jo rakennetusta infrastruktuu-
rista linjan kohdalla. Erityisesti katujen leveydet ja rakennusten sijainnit tulee selvittää,
jotta voidaan määrittää mahtuuko kadun viereen oma väylä joukkoliikenteen runkolin-
jalle vai pitäisikö sen kulkea muun liikenteen seassa. Lisäksi linjaukseen ja varsinkin
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sen ongelmakohtiin tutustutaan maastokatselmuksilla. Tuloksena linjasuunnittelusta on
karttoja joista sekä linja, pysäkit että varikot tulevat selkeästi ilmi. Ongelmallisista koh-
teista tehdään yksityiskohtaisempia kuvia. Käytettävän kaluston ja infrastruktuurin mää-
rittämiseksi tehdään kirjallisuustutkimusta muualla käytetyistä ratkaisuista. Linjan vai-
kutuksien tutkimista varten tarvitaan tiedot sekä bussien päästöistä että muita kulku-
muotoja varten tarvittavan sähkön tuotannon aiheuttamista päästöistä. Lisäksi eri kul-
kumuotojen liikennöinnistä aiheutuva melu tulee selvittää. Myös eri liikennemuotojen
vaikutukset maankäyttöön ja esimerkiksi asuntojen arvoon asemien läheisyydessä tutki-
taan. Lisäksi kirjallisuusselvityksen avulla määritellään eri kulkumuotojen vaikutuksia
kaupunkikuvaan ja liikenneturvallisuuteen. Myös liikenteellisiä vaikutuksia arvioidaan
kirjallisuustutkimuksella, jonka lisäksi liikennevirtoja tutkitaan olemassa olevista selvi-
tyksistä.
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2 VANTAAN LIIKENNE, MAANKÄYTTÖ JA
YMPÄRISTÖ

Vantaan kaupunki sijaitsee Etelä-Suomessa Uudenmaan maakunnassa, ja on osa pää-
kaupunkiseutua. Vantaalla oli 31.3.2011 200 945 asukasta (Väestörekisterikeskus 2011)
ja työpaikkoja 103 196 31.12.2007 (Vantaa 2010b). Työvoimaa oli vuoden 2008 lopus-
sa 108 365, joista töissä kävi 101 529 (Vantaa 2010b). Vantaan työssäkäyvistä kuiten-
kin vain 44,9 prosenttia kävi vuonna 2008 töissä Vantaalla, joten yli puolet Vantaan
työntekijöistä tulevat töihin muilta paikkakunnilta (Vantaa 2010a). Vantaalla on kaksi
suurta aluekeskusta, Myyrmäki lännessä sekä Tikkurila idässä. Helsingin läheisyyden
takia Vantaalta puuttuu vahva oma keskusta-alue.

Suomen suurin lentoasema Helsinki-Vantaa sijaitsee Vantaan keskiosassa, mikä rajoit-
taa aluesuunnittelua ja rakentamista suurten melualueidensa tähden. Vantaan läpi kulkee
useita moottoriajoneuvoliikenteen pääväyliä. Etelä-pohjoissuunnassa kulkee valtatie 3
eli Hämeenlinnanväylä, valtatie 4 eli Lahdenväylä sekä kantatie 45 eli Tuusulanväylä.
Länsi-itäsuunnassa pääväylä on Kehä III. Rautatieliikenteen osalta päärata kulkee Itä-
Vantaalla Tikkurilan läpi, jonka kohdalla lähes kaikki Vantaan läpi päärataa kulkevat
junat pysähtyvät. Tikkurilan lisäksi pääradan asemia Vantaalla ovat Hiekkaharju, Koi-
vukylä, Rekola ja Korso. Länsi-Vantaalla on Vantaankosken rata, jolla on asemat
Myyrmäessä, Louhelassa, Martinlaaksossa sekä Vantaankoskella. Tällä hetkellä raken-
teilla oleva Kehärata yhdistää Vantaankosken radan lentoaseman kautta päärataan.

2.1 Joukkoliikennestrategiat ja -suunnitelmat

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2011) on nyt jo lakkautetun
Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunnan (YTV) aloittama ja Helsingin seudun lii-
kenteen (HSL) valmistelema strateginen suunnitelma, jossa linjataan seudullista liiken-
nepolitiikkaa pitkällä tähtäimellä. Työn tarkoitus on määritellä liikennejärjestelmän ke-
hittämisen tavoitteet, laatia kehittämissuunnitelma tavoitteiden pohjalta sekä arvioida
suunnitelman vaikutuksia. Suunnitelman ensimmäinen toimenpidepaketti on kestävän
kehityksen mukainen yhdyskuntarakenne ja maankäyttö, jonka kehittämislinjauksia ja
kehityskohteiden toimenpidekokonaisuuksia kuvataan. Maankäytöllisenä tavoitteena
mainitaan yhdyskuntarakenteen kehittäminen ja tiivistäminen, sekä joukkoliikenteen
kilpailukyvyn edistäminen maankäyttöratkaisuilla ja rakentamisen mitoituksella. Näihin
tavoitteisiin päästään täydennysrakentamisella sekä uuden asumisen ja työpaikkojen
sijoittumisella joukkoliikenteen palveluihin tukeutuen. Yhdyskuntarakenteen eheyty-
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mistä tulee myös tukea kehittämällä seudun raideliikenneverkkoa sekä bussiliikenteen
runkoverkkoa. Toimipaikkojen ja palveluiden sijoittumista joukkoliikenteen solmukoh-
tiin tuetaan, jonka lisäksi täydennysrakentamista tehdään erityisesti asemanseuduilla.
Lisäksi liikennekäytäviä tulisi kehittää "maankäytön ja liikenteen yhteensovittamiseen
perustuvina toiminnallisina kokonaisuuksina" niin, että samalla tuetaan yhdyskuntara-
kenteen eheyttämistä. Kun siis vahva joukkoliikenneyhteys järjestetään, suunnitellaan
siihen tukeutuva maankäyttö liikennejärjestelmän kanssa kokonaisuutena, johon kuuluu
myös esimerkiksi asemien liityntäpysäköinti sekä liityntäyhteydet. (HSL 2011a)

Toinen toimenpidepaketti on joukkoliikenteen, jalankulun ja pyöräilyn yhteydet ja pal-
velut. Sen kehittämislinjauksina mainitaan esimerkiksi joukkoliikenteen taloudellisen
tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantaminen suhteessa autoliikenteeseen kehittämällä
linjastorakennetta ja palvelutarjontaa. Tämä saadaan aikaiseksi etupäässä toteuttamalla
raideverkon toimintavarmuutta lisääviä toimenpiteitä, sekä bussiliikenteen osalta suju-
voittamalla runkoyhteyksiä. (HSL 2011a)

HLJ 2011:n kiireellisyysjärjestyksessä listataan toimenpiteitä, jotka tulisi aloittaa ennen
vuotta 2020. Hankkeista mainitaan esimerkiksi kaupunkirata välille Leppävaara - Es-
poo, metron jatkaminen itään ja länteen, Raide-Jokeri, Pisara-rata sekä Laajasalon rai-
deyhteys. Näistä Pisara-rata sekä metron laajennus on sijoitettu ensimmäisen kauden eli
vuosien 2011 - 2020 alkupäähän. Toimenpiteistä mikään ei ole suoraan kytköksissä
Vantaan poikittaisliikenteen runkolinjaan. Lisäksi ennustetaan että Pääkaupunkiseudun
sisäiset matkat ilman Helsinkiä kasvavat henkilöautoliikenteen osalta yli 100 000 mat-
kalla per arkivuorokausi ja joukkoliikenteen noin 50 000 matkalla per arkivuorokausi
vuodesta 2008 vuoteen 2035. Tällöin joukkoliikenteen osuus henkilöauto- ja joukkolii-
kennematkoista laskisi 30 prosentista 26 prosenttiin. Lisäksi arvioidaan, että vuonna
2020 Kehä III:n vyöhykkeen henkilöautoliikenne kasvaa 21 prosenttia vuoteen 2008
verrattuna ja vuoteen 2035 mennessä kasvu on jo 41 prosenttia. (HSL 2011a)

HLJ 2011:ta varten tehty Maankäyttö- ja raideverkkoselvitys (MARA) määrittelee Hel-
singin seudun raideverkon tavoitetilan vuodelle 2050 sekä siihen tukeutuvan tavoitteel-
lisen maankäytön. Tavoiteverkossa Vantaan osalta on nykyisten raiteiden lisäksi raken-
teilla oleva Kehärata sekä Vantaankosken radan jatko Klaukkalaan. Lisäksi Lentorata
kulkee Helsingin päärautatieasemalta Keravan asemalle Helsinki-Vantaan lentoaseman
kautta suoraan Vantaan läpi. Tilavarausverkossa Klaukkalan rata jatkuu Nurmijärvelle
saakka, jonka lisäksi tilavaraus bussien runkolinjalle on merkitty Jokeri 2:lle sekä run-
koyhteydelle Myyrmäestä Östersundomiin Kehä III:n tasolla. (HSL 2010a, s. 17)

Tikkurilan ja lentoaseman alueiden välille on kehitetty niin sanottu K2-visio, joka on
ajatus bulevardinomaisesta Tikkurilantiestä jonka ympärille keskittyy tiivistettyä asu-
mista sekä palveluita (Kuva 1). Vision selkärankana on pikaraitiotie tai muu joukkolii-
kenteen runkolinja, joka kulkisi Tikkurilantietä välittäen liikennettä Tikkurilasta lento-
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asemalle. Visiota on kehitelty vuonna 2006, ja sen jälkeen osa maankäytön tiivistymi-
sestä on jo kaavoitettu ja suunnitteluvaiheessa.

Kuva 1: K2-vision maankäytöllinen hahmotelmakuva Vantaan kaupungin arkistoista.

YTV on tehnyt strategiasuunnitelman nimeltä Poikittaisen joukkoliikenteen visio 2030
ja kehittämissuunnitelma vuosille 2005 - 2010, jossa määritellään tarvittavan poikittais-
liikenteen 2 - 2,5 -kertaistumista vuoteen 2030 mennessä, jotta joukkoliikenteen kulku-
muoto-osuus voidaan säilyttää nykyisellä tasollaan. Visiossa määriteltyjä poikittaisen
joukkoliikenteen kehityskäytäviä ovat esimerkiksi linja Espoon Matinkylästä Kehä II:n
ja Myyrmäen kautta lentoasemalle sekä toinen linja lentoasemalta Malmin kautta Itä-
keskukseen ja mahdollisesti siitä Vuosaareen saakka. Molemmat näistä linjoista ovat
vision mukaan liikennemääriltään sopivia bussiliikenteelle mutta vaativat joukkoliiken-
nekaistojen ja valoetuisuuksien toteuttamista. Yksi Vantaan alueella oleva kehityskäy-
tävä on linja lentoasemalta Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan kautta Mellunmä-
keen, joka on vision mukaan tarkoitus järjestää busseilla K2-vision esivaiheena. Nämä
linjat ovat myös Vantaan yleiskaavassa joukkoliikenteen runkolinjamerkintänä, tosin
eivät täysin samaa linjausta pitkin kulkevina. Visiossa mainitaan bussirunkolinjojen
kehittämisen pikaraitioteiksi aloittamisvuodeksi noin vuosi 2024. (YTV 2004)

HSL:n joukkoliikennestrategiassa on mainittu tavoitteina vuodelle 2018 joukkoliiken-
teen kulkutapaosuuden kasvu poikittaisliikenteessä edelliseen vuoteen verrattuna, jouk-
koliikenteen luotettavuuden ja nopeuden paraneminen sekä joukkoliikenteen rakentu-
minen raideliikenteen varaan. Lisäksi strategiassa mainitaan jatkuvia toimenpiteitä, jot-
ka ovat esimerkiksi vuorotarjonnan tihentämiseen panostaminen etenkin runkoyhteyk-
sillä sekä joukkoliikenteen houkuttelevuuden varmistaminen. Vantaan sisäisistä yhteyk-
sistä HSL linjaa Kehäradan liikennöinnin alkamisen yhteydessä tarvittavaksi bussirun-
koyhteyden Myyrmäestä Tikkurilan kautta Mellunmäkeen, eli Vantaan yleiskaavan
runkolinjalla. (HSL 2010b)
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Helsingin ja Espoon alueella toimii poikittaisliikenteen bussilinja nimeltä Jokeri, jota
ollaan mahdollisesti muuttamassa pikaraitiotieksi. Raide-Jokeriksi kutsuttu linja on
edennyt alustavan yleissuunnitelman tasolle, ja suunnitelman mukaan pikaraitiotie kul-
kee kehämäisenä Helsingin ydinkeskustan ulkopuolella Tapiolasta Itäkeskukseen. (WSP
Finland Oy 2009b) Toisesta, busseilla liikennöitävästä vahvasta poikittaisesta runkolin-
jasta Jokeri 2:sta on tehty hankesuunnitelma, jonka mukaan linja kulkee Vuosaaren met-
roasemalta Mellunkylän ja Malmin kautta Myyrmäkeen. Vantaan puolella suunniteltu
linja käy Tammiston eteläkärjessä sekä Myyrmäessä, jossa reitti kulkee Vantaanlaak-
sontieltä Vaskivuorentielle ja siitä Myyrmäen aseman ohi Raappavuorentien eteläpää-
hän rakennettavalle kääntöpaikalle. Ensimmäisen vaiheen liikennöinnin on tarkoitus
alkaa syksyllä vuonna 2014. Linjalle on mahdollisesti tulossa myöhemmin myös toinen
vaihe, joka jatkaa linjaa Myyrmäestä Matinkylään Espooseen. (Kangas 2008)

YTV:n tavoitelinjastosuunnitelmassa vuodelle 2030 seudun ainoaksi pikaraitiotielinja-
ukseksi on määritelty Jokeri 1. Suunnitelmassa bussirunkoyhteydeksi on kuvattu Jokeri
2 sekä Jokeri 3 (Kuva 2). Jokeri 3 on Kehä III:n tasolla ja johtaa Espoosta Martinlaak-
son kautta Tikkurilaan ja sieltä Hakunilaan ja Mellunmäkeen. Tavoitelinjastosuunnitel-
man tavoitteissa on mainittu esimerkiksi joukkoliikenteen kilpailukyvyn säilyttäminen
henkilöautoliikenteeseen verrattuna sekä poikittaisten runkoyhteyksien kehittäminen.
(Rinta-Piirto et al. 2008)

Kuva 2: YTV:n tavoitelinjasto vuodelle 2030. Vihreällä on merkitty runkobussiyhteydet.
(Rinta-Piirto et al. 2008, s. 31)



8

Espoon vuoden 2011 alussa julkaistussa raidevisiossa on tutkittu
joukkoliikennemahdollisuuksia sijoittuen vuoteen 2050. Visiossa vertailtiin suppeaa
pikaraitiotiejärjestelmää joka ei ylettynyt Vantaalle asti, laajempaa versiota jossa haarat
ulottuvat Kivistöön ja Myyrmäkeen sekä laajempaa metrovaihtoehtoa. Vision
lähtökohdaksi valittiin lopulta suppea pikaraitiotiejärjestelmä, johon lisättiin laajan
version Leppävaara - Vermo - Lintuvaara - Myyrmäki -linjaus. (Espoon kaupunki 2011)
Tämä linjaus yhdistyisi luontevasti Vantaan runkolinjaston Myyrmäen päähän. Espoon
ja Helsingin suuri yhteinen joukkoliikennehanke on rakennusvaiheessa oleva
Länsimetro, joka jatkaa Helsingin metroa Ruoholahdesta Lauttasaaren kautta Espooseen
jossa on viisi asemaa: Keilaniemi, Otaniemi, Tapiola, Joutsenpuisto ja Matinkylä.
Länsimetron on tarkoitus valmistua vuoden 2015 lopulla.

Helsingissä on valmistunut johdinautojärjestelmän hankeselvitys huhtikuussa vuonna
2011. Selvityksessä on ehdotettu johdinautojen liikenneverkkoa, jossa yksi linja yltää
Malminkartanoon asti ja tulee näin ollen hyvin lähelle Vantaan yleiskaavan joukkolii-
kenteen runkolinjaa Myyrmäessä. (Anttila et al. 2011) Tämä voisi olla mahdollinen lii-
tyntäkohta muun seudun joukkoliikenteeseen, jos sekä Helsinkiin että Vantaalle päädy-
tään rakentamaan johdinautojärjestelmä.

Rakennusvaiheessa oleva suuri joukkoliikenneprojekti Vantaalla on Kehärata, joka yh-
distää Vantaankosken radan päärataan. Ensimmäisessä vaiheessa eli vuonna 2014 avat-
tavassa osuudessa on neljä asemaa, joista Kivistön ja Leinelän asemat ovat pinta-asemia
ja Aviapoliksen ja Lentoaseman tunneliasemia. Lisäksi asemavarauksia on pinta-
asemille Vehkalaan, Petakseen ja Viinikkalaan sekä tunneliasemalle Ruskeasantaan.
(Kehärata 2008) Vantaan yleiskaavan joukkoliikenteen runkolinjavarauksella ja Kehä-
radalla on yhtymäkohtia sekä lentoaseman että Myyrmäen ja Tikkurilan kohdilla, ja
näin ollen Kehärata kilpailee osittain runkolinjan kanssa samoista matkustajista kulkies-
saan Myyrmäestä Tikkurilaan. Liikennevirasto (2011) selvittää myös toista yhteyttä
lentoasemalle kaukoliikenneratana tunnelissa Pasilasta lentoaseman kautta pääradalle.
Vaihtoehtoja ovat lentoaseman linjaus tai Viinikkalan linjaus, jonka jälkeen molemmat
vaihtoehdot päätyvät pääradalle Keravan kohdilta. Lentoradan olisi tarkoitus korvata
päärata kaukoliikenteessä sekä Lahden suunnan liikenteessä vapauttaen lähijunille kapa-
siteettia pääradalta.

Vantaasta ja Sipoosta Helsinkiin liitetyn rannikkoalueen eli Östersundomin joukkolii-
kennejärjestelmän suunnittelu on vielä kesken, mutta alueelle on ehdotettu sekä metro-
että pikaraitiotievaihtoehtoa. Liitosalueen pikaraitiotien esiselvityksessä on tarkoitus
tutkia Helsingin yhteyksien lisäksi mahdollisuutta haaroittaa runkolinja Vantaalle kohti
Tikkurilaa Vantaan yleiskaavan mukaista reittiä pitkin. (Liitosalueen pikaraitiotien esi-
selvitys 2008)
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2.2 Matkustajamäärien ennusteet

Tätä työtä varten on tutkittu yleisiä Vantaan alueen liikenteellisiä kehityssuuntia, jonka
lisäksi on tilattu konsulttityö Strafica Oy:ltä. HSL (2011b) on poikittaisliikenteen kehit-
tämissuunnitelmassaan listannut joukkoliikenteen kulkutapaosuuksia seudun eri aluei-
den välillä. Raportissa Vantaa on jaettu kahteen alueeseen, Länsi-Vantaaseen sekä Kes-
ki- ja Itä-Vantaaseen. Näiden kahden alueen välisistä moottoriajoneuvomatkoista on
tutkimuksen mukaan tehty 27 prosenttia joukkoliikenteellä vuonna 2008, ja alueiden
sisäisten joukkoliikennematkojen osuus on ollut samaa luokkaa. Raportissa on myös
arvioitu, että vuoteen 2020 mennessä Länsi-Vantaan joukkoliikenteen käytön osuus
laskee 3,4 prosenttiyksikköä ja Keski- ja Itä-Vantaan alueen 0,8 prosenttiyksikköä, alu-
eiden välisten joukkoliikennematkojen osuuden pudotessa 0,9 prosenttiyksikköä.

YTV:n tavoitelinjastosuunnitelmassa (Rinta-Piirto et al. 2008) on Strafica Oy:n tuotta-
mia liikenne-ennusteita joukkoliikennematkojen suuntautumisesta Helsingin seudulla
vuonna 2030. Kuvassa 3 näkyy Länsi-Vantaalta alkavien matkojen määrä sekä suuntau-
tuminen. Kuvasta voidaan päätellä, että Länsi-Vantaan joukkoliikennematkoista suurin
piirtein yhtä suuri osa suuntautuu Keski-Vantaalle kuin Helsingin ydinkeskustaan. Li-
säksi kuvasta nähdään matkojen päättyvän Koillis-Espooseen enemmän kuin millekään
muulle alueelle Helsingin tai Vantaan ulkopuolella.

Kuva 3: Länsi-Vantaan suuralueelta alkavien joukkoliikennematkojen määrän ja suun-
tautumisen ennuste vuodelle 2030 (Rinta-Piirto et al. 2008).
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Tavoitelinjastosuunnitelmassa on kuvattu myös Hakunilan suuralueelta lähtevät joukko-
liikennematkat vuonna 2030, jotka on kuvattu kuvassa 4. Kuvasta nähdään, että suurin
matkustajavirta on kohti Tikkurilaa, jonka lisäksi Itä-Helsinki erottuu Helsingin ydin-
keskustan suuruisena määräpaikkana. Näissä kuvissa on kuitenkin ennustettu ainoastaan
joukkoliikennematkoja eikä kaikkia matkoja yhteensä, joten suuntautumiset saattaisivat
olla myös erilaisia jos joukkoliikenteen runkoyhteys esimerkiksi Hakunilasta Aviapo-
likseen tarjottaisiin.

Kuva 4: Hakunilan suuralueelta alkavien joukkoliikennematkojen määrän ja suuntau-
tumisen ennuste vuodelle 2030 (Rinta-Piirto et al. 2008).

Strafica Oy:ltä tilattuihin joukkoliikennemääräennusteisiin lähtötiedoiksi annettiin seit-
semän eri linjastovaihtoehtoa vuoroväleineen ja pysäkkien paikat, arviot pysäkkivälien
matka-ajoista sekä tiedot karsittavista bussilinjoista eri linjastovaihtoehdoissa. Matka-
ajat on listattu liitteessä 5, jonka lisäksi aikojen laskutapoja on avattu luvussa 5.2. Kar-
sittavat bussilinjat on arvioitu Kehäradan liikennöinnin aloituksen jälkeiselle ajalle
suunnitellun linjaston pohjalta julkaisusta nimeltä Vantaan linjastosuunnitelma 2008 -
2013 (YTV 2008). Strafica Oy on käyttänyt pohjatietoina maankäyttöennustetta vuodel-
le 2035, jotta matkustajamäärien arviot saataisiin sijoittumaan oikealle ajalle. Erilaisia
linjastovaihtoehtoja on kehitelty sen perusteella, mitkä saattaisivat olla poikittaisen run-
kolinjaston eri kehitysasteet. Todennäköisin aloitus runkolinjaston rakentamiselle olisi
linja Länsimäestä Tikkurilaan eli vaihtoehto neljä, josta voitaisiin laajentaa lentoasemal-
le (vaihtoehto viisi) ja siitä lisätä haara Jumbon kautta Myyrmäkeen (vaihtoehto kuusi).
Vaihtoehtona on myös suora linjaus Länsimäestä Vapaalaan ilman mitään haaroja.
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Tämän työn rajauksen johdosta yhteyksiä naapurikuntiin ei ole käsitelty kovin laajasti,
josta syystä myöskään liikennemääräennusteissa ei ole oletettu linjaston yltävän naapu-
rikuntiin muissa kuin vaihtoehdossa seitsemän. Käytännössä kuitenkin Länsimäkeen
yltävät linjastovaihtoehdot jatkuisivat Mellunmäkeen saakka. Linjaston matka-ajoille on
annettu kaksi eri vaihtoehtoa, nopein ja hitain (Kuva 5). Nopeimmassa linjauksessa ole-
tetaan, että runkolinja saa oman väylän tai kaistan kaikissa niissä kohdissa, joissa se on
teoriassa mahdollista. Hitaimmassa vaihtoehdossa taas runkolinja kulkee kadulla muun
liikenteen seassa kaikissa niissä kohdissa, joissa paikkaa runkolinjalle ei ole jo nyt val-
miiksi katutilaan rakennettu. Linjauksen sijainnin joko kadulla muun liikenteen seassa
tai omalla väylällään sekä nopeimmassa että hitaimmassa vaihtoehdossa voi nähdä liit-
teestä 1, jossa on kuvattu linjauksen sijainti joko omalle kaistalle tai väylälleen, kadulle
muun liikenteen sekaan tai sillalle tai tunneliin. Lisäksi vaihtoehtojen linjaukset eroavat
pienissä määrin Vaaralassa, Tikkurilassa sekä Ylästössä. Vaaralassa nopein linja kulkee
yleiskaavan mukaisesti metsän poikki suoraan Hakunilaan, kun taas hitain kiertää Vaa-
ralan asuinalueen kautta. Tikkurilassa hitain noudattaa yleiskaavan linjausta Jokiniemen
kohdalla, jonka lisäksi linjaus kiertää yleiskaavan mukaisen lenkin Ratatiellä. Nopein
linjaus kulkee Jokiniemen puolella Villa Grönbergin edestä, eikä tee Ratatien kierrosta.
Ylästössä hitain linja noudattaa yleiskaavaa ja lisäksi Ylästön kohdalla on tässä vaihto-
ehdossa pysäkki, kun taas nopeimmalla pysäkkiä ei ole ja kohdalla on pieni oikaisu
yleiskaavaan verrattuna.

Seitsemän eri linjausvaihtoehtoa ovat:
VE1: Länsimäki - Tikkurila - Vapaala, vuoroväli 5 minuuttia
VE2: Länsimäki - Tikkurila - Vapaala, vuoroväli 5 minuuttia, hitain linjaus
VE3: Länsimäki - Tikkurila - Vapaala, vuoroväli 10 minuuttia
VE4: Länsimäki - Tikkurila, vuoroväli 5 minuuttia
VE5: Länsimäki - Tikkurila - Lentoasema, vuoroväli 5 minuuttia
VE6: Länsimäki - Tikkurila - Lentoasema - Vapaala, vuoroväli 5 minuuttia idäs-
sä ja 10 minuuttia lännen haaroissa
VE7: Koko linjasto ja yhteydet naapurikuntiin (Mellunmäki - Länsimäki - Tik-
kurila - Lentoasema - Marja-Vantaa - Tammisto - Vapaala - Leppävaara), vuo-
roväli 5 minuuttia idässä, 10 minuuttia lännen haaroissa ja 10 minuuttia lento-
aseman ja Tammiston välillä.
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Kuva 5: Liikenne-ennusteissa käytetty nopein linjaus sekä Marja-Vantaan, Tammiston
ja Silvolan haarat.

Ensimmäiset kolme linjastovaihtoehtoa kulkevat Länsimäestä Hakunilan kautta Tikkuri-
laan, ja sieltä Jumbon kautta Myyrmäkeen ja Vapaalaan, ja niillä verrataan hitaimman ja
nopeimman linjauksen eroa sekä vuorovälin muutoksen vaikutusta liikennemääriin.
Kaikissa muissa seitsemästä eri linjausvaihtoehdosta käytetään nopeinta linjausta, paitsi
vaihtoehdossa numero kaksi jossa käytetään vertailun vuoksi hitainta. Ensimmäiset
kolme vaihtoehtoa lähtevät Länsimäestä ja kulkevat Hakunilan kautta Tikkurilaan, josta
siirrytään Jumbon kautta Myyrmäkeen ja Vapaalaan ajamatta minkään haaran kautta.
Kaikissa kolmessa vaihtoehdossa poistettavia bussilinjoja ovat Vantaan linjastosuunni-
telman 2008 - 2013 (YTV 2008) mukaiset linjat numero 51 ja 62, jonka lisäksi linja 68
siirretään Jokiniementieltä kulkemaan linjan 62 reittiä Valkoisenlähteentien ja Jokinie-
mentien välillä. Lisäksi linjan 52 vuorot harvennetaan ruuhkassa 30 minuutin vuorovä-
lille. Ensimmäisessä vaihtoehdossa vuoroväli on viisi minuuttia nopeimmalla linjauksel-
la ja toisessa myös viisi minuuttia mutta hitaimmalla linjauksella. Kolmannessa vuoro-
väli on kymmenen minuuttia nopeimmalla linjauksella.

Neljännen vaihtoehdon linjaus kulkee viiden minuutin vuorovälillä ainoastaan Länsimä-
estä Tikkurilaan kulkien Hakunilan kautta. Vaihtoehdossa karsitaan ainoastaan linjasto-
suunnitelman mukainen linja 62, jonka lisäksi linjan 68 reittiä siirretään kuten aiemmis-
sakin vaihtoehdoissa. Viidenteen vaihtoehtoon tulee edelliseen verrattuna lisäyksenä
jatko Tikkurilasta lentoasemalle, edelleen viiden minuutin vuorovälillä. Bussilinjojen
poistot ja siirrot ovat samat kuin neljännessä vaihtoehdossa. Kuudennessa vaihtoehdossa
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linjaus kulkee edelleen Länsimäestä Tikkurilan kautta lentoasemalle, mutta haarautuu
kulkemaan myös Jumbon kautta Myyrmäkeen ja Vapaalaan. Tässä vaihtoehdossa vuo-
roväli on viisi minuuttia Länsimäestä linjaston haarautumiskohtaan, ja kymmenen mi-
nuuttia siitä eteenpäin. Karsittavat bussilinjat ovat linjastosuunnitelman linjat numero
51, 61, ja 62, jonka lisäksi siirretään linjaa 68 aiemmin mainitulla tavalla ja harvenne-
taan linjan 52 vuoroväli ruuhkassa 30 minuuttiin.

Seitsemännessä eli viimeisessä vaihtoehdossa linjasto on kaikkein laajin, ja se myös
yhdistyy kahdesta kohtaa naapurikuntiin. Linjastossa on kaksi eri linjaa, joista toinen
lähtee Mellunmäestä, kulkee Länsimäen ja Hakunilan kautta Tikkurilaan ja siitä eteen-
päin jakaantuen ennen Jumboa Marja-Vantaan ja Myyrmäen haaroihin. Myyrmäen
päässä linjaus jatkuu Vapaalaan ja siitä etelään Espooseen, josta kuljetaan Vermon kaut-
ta päätepysäkille Leppävaaran asemalle. Vantaan ulkopuolella olevat pysäkit on sijoitet-
tu Mellunmäen metroasemalle sekä Espoossa Leppävaaran aseman lisäksi Perkkaantien
ja Komentajankadun liittymän kohdille. Matka-ajoiksi Espoon pysäkkien välillä on las-
kettu 2 minuuttia Leppävaarasta Komentajankadun pysäkille ja siitä Vapaalan pysäkille
13 minuuttia. Tällä linjalla vuoroväli on viisi minuuttia haarautumiseen asti, ja sen jäl-
keen molemmilla haaroilla kymmenen minuuttia. Tämän linjan lisäksi tässä vaihtoeh-
dossa on toinen linja, joka kulkee lentoasemalta Tammistoon kymmenen minuutin vuo-
rovälillä, jolloin Aviapoliksen alueelle muodostuu linjojen yhteisvaikutuksella viiden
minuutin vuoroväli. Tässä vaihtoehdossa karsittavia bussilinjoja ovat linjastosuunnitel-
man linjat 51, 60, 61, 62, 68 Tikkurilan länsipuolelta sekä seutulinjoista linjat 519 ja
520. Linjalle 68 on tehty aiemmin mainittu siirto ja linjan 52 vuoroväli on harvennettu
30 minuuttiin ruuhkassa. Lisäksi linjan 53 reittiä on muutettu niin, että linja pysyy sa-
mana Tikkurilasta Koivukylän ja Aviapoliksen kautta Lentoasemantien ja Tasetien liit-
tymään, josta se jatkaa linjan 60 reittiä etelään ja lopulta Virkamiehen alueelle linjan 60
päätepysäkille.

Kaikki matkustajamääräkuvat ovat liitteessä 2, ja niistä nähdään matkustajamäärien
lisäksi nousijat ja poistujat eri pysäkeillä aamuruuhkahuipputunnissa. Eri yhteysvälien
suurimmat kuormitukset on kuvattu taulukossa 1. Yhteysvälit on valittu kuvaamaan
mahdollisia runkolinjan rakennusvaiheita tai erilaisia haaroja. Suurimmat kuormitukset
ovat selvästi Hakunilan ja Tikkurilan välillä, ja vaihtoehdossa 7 tällä välillä ylletään
jopa 1 300 matkustajan kuormitukseen. Myös Länsimäestä Hakunilaan kulkeva linjaus
vaikuttaa ennusteen mukaan kuormitetulta parhaimmillaan 800 matkustajan kuormituk-
sella. Vaihtoehdossa 2 kuormitukset ovat selkeästi pienemmät kuin muissa, mikä johtuu
todennäköisesti siinä käytetystä hitaammasta linjauksesta. Myös vaihtoehdon 3 suurem-
pi 10 minuutin vuoroväli näyttää vähentävän matkustajamääriä. Matkustajamäärät pie-
nenevät Tikkurilan jälkeen kohti Vapaalaa mentäessä, ja Myyrmäessä matkustajia on
enää alle 300 ruuhkahuipputunnissa.
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Taulukko 1: Suurin ennustettu kuormitus eri yhteysväleillä aamuruuhkahuipputunnissa.

VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7
Länsimäki - Hakunila 630 500 520 610 630 630 800
Hakunila - Tikkurila 1220 680 1010 1130 1190 1200 1300
Tikkurila - Manttaalitie 490 580 310 340 510 580
Manttaalitie - Lentoasema 620 300 470
Manttaalitie - Tammisto 70
Manttaalitie - Vanha Nurmijärventie 430 400 370 340 350
Vanha Nurmijärventie - Sanomala 460 440 390 360 360
Sanomala - Voimalaitos 340 260 290 280 280
Voimalaitos - Myyrmäki 260 170 210 210 210
Myyrmäki - Vapaala 50 40 30 30 70

Liitteen 2 kuvissa näkyy matkustajamäärien lisäksi nousija- ja poistujamääriä eri pysä-
keiltä. Eniten käytettyjen pysäkkien yhteenlaskettuja nousija- ja poistujamääriä on tau-
lukossa 2, jossa suurimmat pysäkit on vahvistettu. Taulukossa ei näy vaihtoehdon 2 eli
hitaimman linjauksen ylimääräisiä pysäkkejä. Kaikissa vaihtoehdoissa suurimpana py-
säkkinä erottuu Tikkurilan aseman pysäkki. Ainoa poikkeus on vaihtoehto 2, jossa py-
säkin matkustajat ovat siirtyneet Metsäntutkimuslaitoksen ja Ratatien pysäkille, sillä ne
ovat tässä hitaimman linjauksen vaihtoehdossa lähempänä asemaa. Ratatien käyttäjä-
määrä on noin 1 000 matkustajaa ruuhkatunnissa vaihtoehdossa 2. Toiseksi suurin py-
säkki on lähes kaikissa vaihtoehdoissa Hakunilan keskustan pysäkki, jolla on monissa
vaihtoehdoissa noin 900 käyttäjää. Hitaimman linjauksen eli vaihtoehdon 2 erot no-
peimpaan linjaukseen näkyvät yleisen käyttäjämäärän laskun lisäksi esimerkiksi Joki-
niemen pysäkin käyttäjämäärän jyrkässä laskussa. Lisäksi vaihtoehdossa 2 Vaaralan
alueen reitti kulkee asuinalueen läpi, jossa Fazerin pysäkillä on 310 käyttäjää, Vaaralan
pysäkillä 170 käyttäjää ja Koivumäen pysäkillä 510 käyttäjää ruuhkatunnissa. Yhteen
laskettuna Vaaralan kierros tuo siis lähes tuhat matkustajaa ruuhkatunnissa, kun taas
teollisuusalueen läpi kuljettaessa Lähdepuiston pysäkillä matkustajia on vain noin 400.
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Taulukko 2: Käytetyimpien pysäkkien käyttäjämäärät eri vaihtoehdoissa aamuruuhka-
tunnissa, suurimmat pysäkit vahvennettuna.

Pysäkit VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7
Kuntopolku 670 560 550 640 660 660 510
Länsimäen koulu 270 240 220 270 270 270 360
Lähdepuisto 400 350 390 390 400 290
Hepopolku 440 260 380 430 440 440 500
Hakunila 900 540 780 660 880 900 900
Vanha Porvoontie 470 330 430 450 470 470 490
Metsäntutkimuslaitos 380 800 320 370 380 380 390
Tikkurilan asema 1830 280 1500 2220 1840 1820 1860
Jokiniemi 340 40 300 320 350 370
Tikkuraitti 520 270 320 360 540 600
Viertola 60 260 50 70 80 80
Kuriirikuja 240 350 150 310 330 380
Niittytie 250 240 150 240 290 300
Manttaalitie 210 210 150 280 450 370
Jumbo 280 300 190 230 540
Pakkalankuja 420 310 270 300 210
Vanha Nurmijärventie 220 180 200 200 200
Vantaankoski 490 510 320 310 280
Voimalaitos 350 290 240 240 250
Myyrmäen asema 410 270 300 290 290

Kolmannessa vaihtoehdossa vuoroväli on 10 minuuttia, joka johtaa pienempiin käyttä-
jämääriin mutta pysäkkien käyttäjämäärien kokoluokat toisiinsa nähden ovat edelleen
samat. Tikkurilan ja Länsimäen väliä kulkevan vaihtoehdon 4 pysäkkien käyttäjämäärät
ovat melko samat vaihtoehtoon 1 verrattuna, joskin Hakunilan keskustan pysäkin käyt-
täjämäärä vähenee ja Tikkurilan aseman pysäkin lisääntyy. Vaihtoehdossa 5 jossa linja-
us on jatkettu lentoasemalle pysäkkien käyttäjämäärät ovat hyvin saman tasoisia kuin
vaihtoehdossa 1 sillä erotuksella, että Tikkuraitin pysäkin käyttäjämäärät ovat laskeneet.
Lentoasemantien pysäkin käyttäjämäärät ovat tässä vaihtoehdossa 610 käyttäjää, ja
Aviapolis-aseman pysäkin käyttäjämäärät noin 1 100 johtuen todennäköisesti alueen
käyttäjien lisäksi vaihtajista Kehäradalle. Lentoaseman pysäkin käyttäjämäärät ovat 440
tunnissa.

Kuudennessa vaihtoehdossa peruslinjaan on lisätty lentoaseman haara, jolloin lentoase-
man pysäkin käyttäjämäärät laskevat noin sataan ja Aviapolis-aseman pysäkin noin 400
käyttäjään. Pysäkkien käyttäjämäärät ovat Tikkurilan itäpuolella lähes samat kuin vaih-
toehdossa 1, mutta Tikkurilantiellä käyttäjämäärät kasvavat ja Vapaalaan johtavan haa-
ran pysäkkien käyttäjämäärät laskevat. Vaihtoehdossa 7 jossa kaikki haarat ja yhteydet
naapurikuntiin on otettu huomioon pysäkkien käyttäjämäärät vaihtelevat hieman vaihto-
ehtoon 1 verrattuna. Suurin pysäkki on edelleen Tikkurila noin 1 900 käyttäjällä, mutta
toiseksi suurimmaksi nousee Mellunmäki noin 1 300 käyttäjällä. Vaihtoehdon 7 pysäk-
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kien käyttäjämäärät ovat keskimäärin suurempia kuin muissa vaihtoehdoissa
Länsimäestä Jumbolle saakka, jonka jälkeen Vapaalaan asti pysäkkien käyttäjämäärät
ovat pienempiä tai saman tasoisia kuin muissa vaihtoehdoissa.

Joukkoliikenteen matkustajamäärien muutokset eri vaihtoehdoissa on listattu kuvina
liitteessä 3. Ensimmäisessä vaihtoehdossa suurimmat muutokset näkyvät Länsimäessä,
Tikkurilassa ja Ylästössä. Länsimäessä matkustajamäärät laskevat reitillä, joka kiertää
Rajakylän ja Jakomäen kautta Vaaralaan ja siitä kohti Hakunilaa. Tikkurilassa matkus-
tajamäärät laskevat lähinnä Urheilutiellä sekä siitä jatkuvalla Tikkurilantien osalla, josta
liikenne siirtyy Jokiniementielle. Jonkin verran matkustajia siirtyy runkolinjaan Kehä-
radalta, jolloin sen matkustajamäärä pienenee hieman. Samoin Kehä III:n matkustaja-
määrät Hakunilan ja Aviapoliksen välillä pienenevät. Vaihtoehdossa 2 muutokset ovat
hieman pienempiä mutta kuitenkin samoilla kaduilla kuin vaihtoehdossa 1, joskin vai-
kutukset Kehärataan ja päärataan ovat pienempiä kuin ensimmäisessä vaihtoehdossa.
Vaihtoehdon 3 matkustajamäärämuutokset ovat hyvin samanlaiset kuin vaihtoehdon 1.
Vaihtoehdossa 4 matkustajamäärien muutokset ovat suurin piirtein samat kuin aiemmis-
sakin vaihtoehdoissa, mutta vaikutukset päättyvät Tikkurilan itäpuolelle ja Kehäradan
liikenne lentoasemalle kasvaa hieman. Jokiniementien kasvaneet joukkoliikennemäärät
korostuvat tässä vaihtoehdossa aiempia enemmän.

Vaihtoehdossa 5 Tikkurilasta jatketaan lentoasemalle, mutta jatke ei vaikuta suuresti
muuhun kuin lisäävästi Tikkurilantien liikenteeseen. Kun taas vaihtoehdossa 6 lisätään
haara Myyrmäkeen lentoaseman haaran lisäksi, linjaus vaikuttaa Kehäradan liikentee-
seen vähentävästi etenkin lentoaseman ja Vantaankosken asemien välillä. Vaihtoehto 6
on matkustajamäärien muutoksiltaan monilta osin samanlainen kuin vaihtoehto 1, jossa
lentokentän haaraa ei ole. Myös vaihtoehto 7 aiheuttaa yllättävän samantapaiset muu-
tokset vaihtoehtoon 1 verrattuna, joskin vaihtoehdon 7 naapurikuntien yhteyksien joh-
dosta metron kuormitus kasvaa Mellunmäen ja Helsingin välillä hieman, ja myös linja-
uksella Leppävaaraan matkustajamäärät kasvavat sillä tällä linjauksella ei tällä hetkellä
joukkoliikennettä ole.

2.3 Maankäyttö

Liikenne- ja viestintäministeriön, Ympäristöministeriön, Tiehallinnon ja monien muiden
tahojen tilaamassa LYYLI-tutkimusohjelmassa on todettu, että "Joukkoliikenteen suun-
nittelu kytkeytyy kiinteästi maankäytön suunnitteluun - toimivan, taloudellisen ja kilpai-
lukykyisen joukkoliikenneverkon toteuttaminen edellyttää joukkoliikenteen kannalta
edullista yhdyskuntarakennetta, jossa on mahdollista kilpailla henkilöautoliikenteen
kanssa matka-ajassa ja saavutettavuudessa." Raportissa myös korostetaan täydennysra-
kentamisen ja toimintojen sekoittumisen merkitystä joukkoliikenteen kannalta. Lisäksi
todetaan, että joukkoliikenne tulisi suunnitella uudisalueille jo alkuvaiheessa, jolloin
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alueelle muuttavat ihmiset voivat alkaa käyttää sitä heti eikä tarvetta auton hankinnalle
ole. (Halme & Kalenoja 2002)

Kuvasta 6 voidaan nähdä Vantaan eri aluekeskukset. Oheisessa yleistetyssä versiossa
joukkoliikenteen runkolinjan varausta ei näy, mutta se kulkee kaikkien Vantaan etelä-
osan aluekeskusten eli Myyrmäen, Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hakunilan läpi. Myös
työpaikka-alueita linjaus kattaa etenkin Martinlaakson pohjoispuolella, Pakkalan ja
Aviapoliksen alueilla sekä Tikkurilantien varrella. Lisäksi palvelu ulottuu Jokiniemen-
tien varren teollisuusalueisiin sekä Vaaralan alueelle.

Kuva 6: Vantaan vuoden 2007 yleiskaavan ja Marja-Vantaan osayleiskaavan yleistetty
yhdistelmä.

Cervero & Trygg (1977) esittää erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat rakentajien päätök-
sentekoon ja siten maankäytön kehitykseen. Tutkimus on yli 30 vuotta vanha ja tehty
Yhdysvaltojen ja Kanadan rapid transit -liikenteen pohjalta, mutta monet tekijät vaikut-
tavat silti tänäkin päivänä. Tekijöitä ovat esimerkiksi

saavutettavuuden paraneminen joukkoliikennehankkeen myötä
paikallinen maankäyttöpolitiikka esimerkiksi kaavoituksen suhteen
kaupungin kehittämistavoitteet sekä asukkaiden asenteet
rakennettavan maan saatavuus, joka riippuu esimerkiksi kiinteistörakenteesta ja
infrastruktuurin kapasiteetista
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kohteiden vetovoimaisuus sekä fyysisesti että sosiaalisesti
muut lähialueen investoinnit, esimerkiksi alueen kehittäminen houkuttelevam-
maksi tai julkisten palveluiden uudelleensijoittelu lähemmäs asemia
seudun tarve uudelle rakentamiselle, mikä riippuu muun muassa taloudellisesta
tilanteesta
kansallisen tason toimenpiteet kuten verotus. (Cervero & Trygg 1977)

Royal Institution of Chartered Surveyors teetti kirjallisuustutkimuksen joukkoliikenteen
vaikutuksista maankäyttöön yhdessä Office of the Debuty Prime Ministerin kanssa Iso-
Britanniassa. Tutkittujen raporttien perusteella todettiin, että joukkoliikenteen asemien
vaikutusalue yltää asuntojen osalta kilometrin ja kaupallisten rakennusten osalta noin
400 metrin päähän asemasta. Tällä alueella siis joukkoliikenne vaikuttaa maankäyttöön
muuttamalla aseman ympäristöä houkuttelevaksi paikaksi rakentaa, asua ja tehdä töitä.
On kuitenkin huomattu, että aseman välittömässä läheisyydessä asuntojen hinnat saatta-
vat laskea vaikka muualla edellä mainitun 400 metrin säteen sisällä hinnat nousisivat.
(RICS 2002)

2.3.1 Asukkaat

Linjan pysäkkien vaikutusalueiden asukasmäärät on laskettu MapInfo-ohjelmiston ny-
kyisten asukasmäärien tietokannasta sekä asema- ja yleiskaavojen rakennusoikeusva-
rannoista. Kaavoissa on määritelty rakennusoikeuspotentiaaleja, joiden perusteella voi-
daan laskea alueiden todennäköisiä asukasmääriä, jos nykyisten kaavojen mukaiset ker-
rosneliömetrivaraukset toteutuvat. Asukasmäärät on laskettu 400 metrin ja 800 metrin
säteillä suunnitelluista runkolinjaston pysäkeistä ilman, että todellisia kävelymatkoja on
otettu huomioon. Asukasmäärät on laskettu ensin niin kutsutulle peruslinjalle eli linjal-
le, joka kulkee Vapaalasta Länsimäkeen kulkien Myyrmäen, lentoaseman, Tikkurilan ja
Hakunilan kautta (Kuva 5). Tämä linjaus on sama kuin aiemmin matkustajamääräennus-
teissa käytetty nopein linjaus, mutta eroaa sen peruslinjauksesta sillä että tässä on mu-
kana myös lentoaseman haara.

Peruslinjaan on myös lisätty yksittäin erilaisia osia ja laskettu lisäyksen aiheuttamat
muutokset pysäkkien vaikutusalueiden asukasmääriin. Muutoksia ovat pysäkki Myyr-
mannin eteläpuolella, Silvolan haara, pysäkki Ylästön pohjoispuolella, Tammiston haa-
ran kaksi eri pysäkkivaihtoehtoa, Marja-Vantaan haara sekä pysäkki Kehä III:n pohjois-
puolella Ojangossa. Peruslinjaan kokeiltiin myös muutoksia jotta saatiin tietää eri vaih-
toehtojen vaikutukset pysäkkien vaikutusalueiden asukasmääriin. Muutoksia olivat Jön-
saksentien pysäkin siirto bussiaseman pohjoispuolelta eteläpuolelle, sama siirto Myyr-
mannin pysäkin kanssa, Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä ilman lisäpysäkkiä ja lisä-
pysäkin kanssa, Tikkurilassa Ratatien pysäkki, Jokiniemen pysäkki yleiskaavan linjauk-
sella sekä Vaaralan reitti katuja pitkin asuinalueen läpi. Lisäykset peruslinjaan sekä py-
säkkien vaikutusalueet 400 ja 800 metrin säteellä pysäkeistä näkyvät liitteestä 4. Tar-
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kemmat kuvaukset kaikista muutoksista on kirjattu lukuun 4.3. Lisäksi laskettiin erilai-
sia osioita koko reitistä, esimerkiksi Länsimäestä Tikkurilaan tai siitä vielä jatkaen Jum-
bolle.

Taulukosta 3 voidaan nähdä kaikki lasketut pysäkkien vaikutusalueiden asukasmäärät
kahdella eri säteellä pysäkistä ja lisäyksien ja muutoksien aiheuttamat asukasmäärien
muutokset perusmalliin verrattuna. Taulukosta voidaan nähdä, että koko peruslinjan
varrella 400 metrin säteellä pysäkeistä asuu tällä hetkellä noin 43 500 asukasta ja 800
metrin säteellä noin 73 500. Lisäksi taulukosta on helppo nähdä erilaisten linjan lisäys-
ten ja muutosten vaikutukset, ja nähdään esimerkiksi että ylimääräisen pysäkin sijoitta-
minen Myyrmannin eteläpuolelle toisi jo yli 1 600 asukasta lisää pysäkkien lähialueille.
Marja-Vantaan haaran aiheuttamat lisäykset asukasmäärään eivät näy nykyisissä luvuis-
sa sillä aluetta ei ole vielä rakennettu, mutta asukasmäärää voi arvioida kaavavarantojen
luvuista taulukosta 4. Jotkut muutokset tai lisäykset nostavat asukasmääriä vähemmän
800 metrin kuin 400 metrin säteellä. Tämä johtuu siitä, että 800 metrin säde pysäkkien
ympärillä sisältää näissä paikoissa jo peruslinjalla suuren osan pysäkin ympäristön
asukkaista, eikä lisäys tai muutos näin ollen aiheuta suurta lisäystä asukasmääriin 800
metrin säteellä. Tämä näkyy selvimmin Myyrmannin pysäkin yhteydessä, jossa muut
pysäkit ovat niin lähekkäin että 800 metrin säteellä niistä katetaan jo myös Myyrmannin
pysäkin vaikutusalue.
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Taulukko 3: Asukasmäärät vuonna 2011 runkolinjaston pysäkkien läheisyydessä.

NYKYISET TIEDOT Asukkaat
400m

Lisäys
perusl.

Asukkaat
800m

Lisäys
perusl.

Peruslinja 43 421 73 548

Lisäykset
Myyrmannin pysäkki 45 099 +1 678 73 550 +2
Silvolan haara 45 083 +1 662 75 970 +2 422
Ylästön pysäkki 43 569 +148 74 637 +1 089
Tammiston haara (etelässä 2 pysäkkiä) 49 661 +6 240 78 805 +5 257
Tammiston haara (etelässä 1 pysäkki) 48 797 +5 376 78 805 +5 257
Marja-Vantaan haara 43 444 +23 74 224 +676
Kehä III:n pohjoispuolen alue Ojangossa 43 758 +337 74 129 +581
Muutokset
Jönsaksentien pysäkki etelässä + Myyrmanni 44 633 +1 212 73 589 +41
Jönsaksentien pysäkki etelässä 43 591 +170 73 589 +41
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä 43 300 -121 73 402 -146
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä +pysäkki 43 434 +13 73 404 -144
Ratatien pysäkki 43 421 0 73 735 +187
Yleiskaavan mukainen Jokiniemi 43 497 +76 73 548 0
Vaarala katuja pitkin 45 615 +2 194 75 084 +1 536
Osiot
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala metsän läpi) 14 773 26 742
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala asuinalueen läpi) 16 967 28 278
Länsimäki-lentoasema 24 581 38 968
Länsimäki-Tikkurila-Jumbo 25 318 74 822
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (2 pysäkkiä) 31 558 80 079
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (1 pysäkki) 30 694 80 079

Nykyisten asukasmäärien lisäksi laskettiin asema- ja yleiskaavavarantoja. Asemakaavan
osalta varannot on merkitty karttapohjalle pisteenä, jonka osuessa lasketulle säteelle
pysäkistä varanto on laskettu kuuluvaksi pysäkin vaikutusalueelle. Joissakin kohdissa
piste on siis saattanut osua säteen ulkopuolelle niin, että varantoa ei ole laskettu vaikka
se toteutuessaan voisi ainakin osittain osua pysäkkien vaikutusalueelle. Yleiskaavassa
varannot on merkitty alueina, jotka on laskettu kuuluvan pysäkin vaikutusalueeseen jos
silmämääräisesti yli puolet alueesta osuu pysäkin vaikutussäteen sisään. Ohjelmistosta
saadut kerrosneliömetrit on muunnettu arvioiduksi asukasmääräksi käyttämällä 49 ne-
liömetriä henkilöä kohden. Taulukosta 4 voidaan nähdä varantojen asukasmäärät siinä
tapauksessa että kaikki tämän hetken kaavoissa olevat varannot toteutuvat.
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Taulukko 4: Asema- ja yleiskaavan varannoista lasketut asukasmäärät runkolinjaston
pysäkkien läheisyydessä kymmenen asukkaan tarkkuudella.

VARANNOT Asukkaat
400m

Lisäys
perusl.

Asukkaat
800m

Lisäys
perusl.

Peruslinja 16 410 29 619

Lisäykset
Myyrmannin pysäkki 17 030 +620 24 720 0
Silvolan haara 16 730 +320 25 080 +370
Ylästön pysäkki 16 460 +50 25 190 +480
Tammiston haara (etelässä 2 pysäkkiä) 20 010 +3 600 27 910 +3 200
Tammiston haara (etelässä 1 pysäkki) 19 320 +2 910 27 910 +3 200
Marja-Vantaan haara 24 460 +8 050 38 200 +13 480
Kehä III:n pohjoispuolen alue Ojangossa 16 900 +490 24 860 +140
Muutokset
Jönsaksentien pysäkki etelässä + Myyrmanni 16 820 +410 24 930 +210
Jönsaksentien pysäkki etelässä 16 510 +100 24 930 +210
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä 16 350 -60 24 720 0
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä +pysäkki 16 410 0 24 720 0
Ratatien pysäkki 16 410 0 24 720 0
Yleiskaavan mukainen Jokiniemi 16 420 +10 24 720 0
Vaarala katuja pitkin 17 090 +680 25 390 +680
Osiot
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala metsän läpi) 4 530 9 190
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala asuinalueen läpi) 5 210 9 870
Länsimäki-lentoasema 10 670 18 130
Länsimäki-Tikkurila-Jumbo 11 190 20 210
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (2 pysäkkiä) 14 820 23 580
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (1 pysäkki) 14 130 23 580

Jos sekä nykyiset asukasmäärät että nykyisissä kaavoissa olevat varannot lasketaan yh-
teen, saadaan taulukon 5 mukaiset asukasluvut. Taulukosta voidaan nähdä, että varanto-
jen toteutuessa kokonaisasukasmäärä linjan varrella 400 metrin säteellä pysäkeistä on
noin 60 000 ja 800 metrin säteellä yli 103 000 asukasta. Asukasmääriä lisäävinä lisäyk-
sinä ja muutoksina erottuvat etenkin Myyrmannin pysäkki, Tammiston haara kummalla
tahansa pysäkkijärjestelyllä, Marja-Vantaan haara sekä linjaus Vaaralassa asuinalueen
läpi. Jos nämä kaikki muutokset toteutettaisiin, kokonaisasukasmäärä linjan varrella 400
metrin säteellä pysäkeistä olisi jo noin 83 000. Lentoaseman haaran sisältyminen perus-
linjaan tuo peruslinjalle noin tuhat asukasta lisää 800 metrin säteelle pysäkeistä.
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Taulukko 5: Kaavavarantojen ja nykyisten asukkaiden yhteenlaskettu määrä runkolin-
jaston pysäkkien läheisyydessä kymmenen asukkaan tarkkuudella.

NYKYISET + VARANNOT Asukkaat
400m

Lisäys
perusl.

Asukkaat
800m

Lisäys
perusl.

Peruslinja 59 830 103 167

Lisäykset
Myyrmannin pysäkki 62 130 +2 300 98 270 0
Silvolan haara 61 810 +1 980 101 050 +2 790
Ylästön pysäkki 60 030 +200 99 830 +1 570
Tammiston haara (etelässä 2 pysäkkiä) 69 670 +9 840 106 720 +8 450
Tammiston haara (etelässä 1 pysäkki) 68 120 +8 290 106 720 +8 450
Marja-Vantaan haara 67 910 +8 080 112 420 +14 160
Kehä III:n pohjoispuolen alue Ojangossa 60 660 +830 98 990 +720
Muutokset
Jönsaksentien pysäkki etelässä + Myyrmanni 61 460 +1 630 98 520 +250
Jönsaksentien pysäkki etelässä 60 100 +270 98 520 +250
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä 59 650 -180 98 120 -150
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä +pysäkki 59 840 +10 98 120 -140
Ratatien pysäkki 59 830 0 98 450 +190
Yleiskaavan mukainen Jokiniemi 59 920 +90 98 260 0
Vaarala katuja pitkin 62 710 +2 880 100 480 +2 210
Osiot
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala metsän läpi) 19 300 35 930
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala asuinalueen läpi) 22 180 38 150
Länsimäki-lentoasema 35 250 57 090
Länsimäki-Tikkurila-Jumbo 36 500 95 030
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (2 pysäkkiä) 46 380 103 650
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (1 pysäkki) 44 820 103 650

Hass-Klau & Crampton (2002) tutkivat 24 pikaraitiotiekaupunkia ja asukastiheyksiä
tarkasti tutkittuaan totesivat, että asukastiheyksien ei tarvitse olla korkeita jotta pikarai-
tiotiejärjestelmä voi menestyä, eikä matalan asukastiheyden tulisi olla pikaraitiotien
rakentamisen este. Saksassa asukasmäärän ohjearvo pikaraitiotielle on 2 000 asukasta
raidekilometriä kohti 400 metrin säteellä pysäkeistä. Vantaan  pikaraitiotien peruslinjan
pituus on noin 30,7 kilometriä, jolloin asukasmäärän 400 metrin säteellä pysäkeistä tuli-
si saksalaisen mitoituksen mukaan olla noin 61 200. Nykyisten varantojen kanssa asuk-
kaita olisi noin 60 000, joten uudella asuinalueella tai rakenteen tiivistämisellä suositus
saavutettaisiin helposti koko peruslinjalle. Muutoksilla peruslinjaan saavutetaan myös
suositeltu asukasmäärä, sillä esimerkiksi Myyrmäen pysäkin lisäys ei lisää raiteiden
pituutta mutta asukasmäärä kasvaa yli kahdella tuhannella. Länsimäestä Tikkurilan ase-
malle matka on Vaaralan metsän läpi noin 8,2 kilometriä ja asuinalueen kautta noin 8,9
kilometriä, eli näissä vaihtoehdoissa asukkaita tulisi olla 16 400 tai pidemmässä versi-
ossa 17 800. Näistä asukasmääristä ei nykytilanteessakaan jäädä kuin alle parilla
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tuhannella, ja varantojen kanssa ne ylitetään yli 3 000 asukkaalla molemmissa vaihtoeh-
doissa.

2.3.2 Työpaikat

Työpaikkojen laskennassa on käytetty samaan menetelmää kuin edellisen luvun asuk-
kaiden laskennassa. Käytetty peruslinja ja lisäykset ovat samat, samoin kuin erikseen
lasketut osiot. Erotuksena asukasmäärien tietoihin on se, että tuorein tieto työpaikka-
määristä Vantaalla on vuodelta 2008. Taulukosta 6 voidaan nähdä, että 400 metrin sä-
teelle joukkoliikenteen runkolinjan pysäkeistä sijoittui noin 35 400 työpaikkaa vuonna
2008, ja 800 metrin säteellä luku oli jo lähes 56 000. Peruslinjan muutoksista ja lisäyk-
sistä hyödyllisimpinä työpaikkojen lisäämisen kannalta erottuvat Myyrmannin pysäkki,
Ratatien pysäkki ja Marja-Vantaan haara. Myös työpaikkojen kohdalla näkyy sama il-
miö kuin asukasmäärissä, eli 800 metrin säteellä työpaikkamäärien kasvu ei joissain
kohdin ole yhtä suurta kuin 400 metrin säteellä johtuen lähekkäisistä pysäkeistä.

Taulukko 6: Vuoden 2008 työpaikkamäärät runkolinjan varrella.

NYKYISET TIEDOT Työpaikkoja
400m

Lisäys
perusl.

Työpaikkoja
800m

Lisäys
perusl.

Peruslinja 35 388 55 923

Lisäykset
Myyrmannin pysäkki 39 097 +3 709 55 955 +32
Silvolan haara 36 330 +942 59 137 +3 214
Ylästön pysäkki 35 624 +236 57 084 +1 161
Tammiston haara (etelässä 2 pysäkkiä) 35 893 +505 57 197 +1 274
Tammiston haara (etelässä 1 pysäkki) 35 877 +489 56 971 +1 048
Marja-Vantaan haara 36 641 +1 253 59 634 +3 711
Kehä III:n pohjoispuolen alue Ojangossa 35 410 +22 55 958 +35
Muutokset
Jönsaksentien pysäkki etelässä + Myyrmanni 39 100 +3 712 55 944 +21
Jönsaksentien pysäkki etelässä 35 430 +42 55 912 -11
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä 35 386 -2 55 934 +11
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä +pysäkki 35 482 +94 55 934 +11
Ratatien pysäkki 37 225 +1 837 55 923 0
Yleiskaavan mukainen Jokiniemi 35 589 +201 55 923 0
Vaarala katuja pitkin 35 666 +278 56 183 +260
Osiot
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala metsän läpi) 6 364 15 203
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala asuinalueen läpi) 6 642 15 463
Länsimäki-lentoasema 24 157 38 594
Länsimäki-Tikkurila-Jumbo 25 940 41 404
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (2 pysäkkiä) 26 445 42 678
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (1 pysäkki) 26 429 42 452
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Työpaikkojen kaavavarannoissa on sekä ajantasaisten asemakaavojen tiedot että yleis-
kaavan ja asemakaavan yhdistelmä vuodelta 2008. Ajantasa-asemakaavan lukujen on-
gelma on se, että mukaan on laskettu kaikki rakentamattomat kaavoitetut neliömetrit
vaikka niitä olisi muuten rakennetulla tontilla jäljellä enää niin vähän että niitä ei käy-
tännössä rakenneta. Yleis- ja asemakaavojen yhdistelmäluvuista on poistettu toteutta-
miskelvottomat neliömetrit, mutta niiden tiedot taas ovat jo hieman vanhentuneet. Tule-
vien työpaikkojen ennustaminen on joka tapauksessa niin epätarkkaa, että tässä työssä
on käytetty ajantasaisten asemakaavojen lukuja. Asemakaavavarannoista on laskettu
työpaikkamäärät käyttäen kolmea eri muunnoslukua. Keskusta-alueiden ja toimistoval-
taisten alueiden kohdalla on käytetty 50 neliömetriä, teollisuusvaltaisten alueiden koh-
dalla 80 neliömetriä ja vähittäiskaupan ja tilaa vievän erikoiskaupan alueilla 100 neliö-
metriä työntekijää kohden. Lisäksi julkisten palveluiden alueilla lukuna on käytetty 75
neliömetriä per työntekijä. Näillä kertoimilla lasketut työpaikkamäärät näkyvät taulu-
kossa 7.

Taulukko 7: Ajantasaisen asemakaavan työpaikkavarannot runkolinjan varrella.

ASEMAKAAVAVARANNOT Työpaikkoja
400m

Lisäys
perusl.

Työpaikkoja
800m

Lisäys
perusl.

Peruslinja 28 404 53 640

Lisäykset
Myyrmannin pysäkki 28 414 +10 53 640 0
Silvolan haara 31 063 +2 660 57 132 +3 491
Ylästön pysäkki 28 448 +45 55 293 +1 652
Tammiston haara (etelässä 2 pysäkkiä) 29 218 +814 55 446 +1 806
Tammiston haara (etelässä 1 pysäkki) 29 087 +684 55 943 +2 303
Marja-Vantaan haara 30 161 +1 758 63 287 +9 646
Kehä III:n pohjoispuolen alue Ojangossa 28 404 0 53 691 +51
Muutokset
Jönsaksentien pysäkki etelässä + Myyrmanni 28 436 +33 53 554 -87
Jönsaksentien pysäkki etelässä 28 426 +23 53 554 -87
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä 28 404 0 53 640 0
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä +pysäkki 28 448 +45 53 666 +25
Ratatien pysäkki 28 637 +234 53 640 0
Yleiskaavan mukainen Jokiniemi 28 587 +183 53 640 0
Vaarala katuja pitkin 31 168 +2 764 53 877 +236
Osiot
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala metsän läpi) 7 749 12 012
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala asuinalueen läpi) 10 513 12 248
Länsimäki-lentoasema 16 429 34 339
Länsimäki-Tikkurila-Jumbo 18 500 39 627
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (2 pysäkkiä) 19 314 41 255
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (1 pysäkki) 19 184 41 216
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Yleis- ja asemakaavan aineiston hyödyllinen osa on kuitenkin yksityisten ja julkisten eli
valtion ja kunnan työpaikkojen erottelu. Tästä erottelusta näkyy se, että vuonna 2008
joukkoliikenteen runkolinjan pysäkkien lähellä 400 metrin säteellä on ollut noin 7 000
julkisen sektorin työpaikkaa. Selvin peruslinjan muutosten ja lisäysten aiheuttama vai-
kutus julkisten työpaikkojen määrään on Tammiston haaralla, joka lisää julkisia työ-
paikkoja linjan varrelle noin 250. Noin sata työpaikkaa lisäävät sekä Marja-Vantaan
haara, Ratatien pysäkki että Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä yhden pysäkin lisäyk-
sellä.

Laskemalla vuoden 2008 työpaikat sekä asemakaavavarannot yhteen, saadaan työpaik-
kamäärä joka olisi mahdollista 400 metrin säteelle linjan varrelle saavuttaa jos kaikki
asemakaavojen työpaikkavarannot toteutuvat. Vuosien 2008 ja 2011 välillä syntyneitä
työpaikkoja ei laskennassa oteta huomioon nykyisten työpaikkojen tietojen puuttumisen
vuoksi. Tässä työssä oletetaan kuitenkin tietojen olevan tarpeeksi hyvin suuntaa antavia,
sillä työpaikkamäärien laskenta on muutenkin hyvin epätarkkaa. Taulukossa 8 näkyvät
yhteenlasketut luvut, joista nähdään että työpaikkoja on peruslinjan varrella jopa enem-
män kuin asukkaita. Suurimmat lisäyksistä aiheutuvat muutokset työpaikkamääriin ovat
Myyrmannin pysäkin noin 3 700 työpaikan lisäys, Silvolan haaran noin 3 600 työpaikan
lisäys sekä Marja-Vantaan haaran noin 3 000 työpaikan lisäys. Muutoksista peruslinjaan
huomattavimpia työpaikkamäärän lisäyksiä aiheuttavat Ratatien pysäkki noin 2 000
työntekijällä sekä Vaarala katuja pitkin noin 3 000 työntekijällä. Lentoaseman haaran
sisältyminen peruslinjaan tuo peruslinjalle varantojen ja nykyisten työpaikkojen kanssa
yhteensä noin 9 000 työpaikkaa lisää 400 metrin säteellä ja noin 16 800 työpaikkaa lisää
800 metrin säteellä.
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Taulukko 8: Vuoden 2008 työpaikat ja asemakaavavarannot yhteen laskettuna runko-
linjan varrella.

NYKYISET + VARANNOT Työpaikkoja
400m

Lisäys
perusl.

Työpaikkoja
800m

Lisäys
perusl.

Peruslinja 63 792 109 563

Lisäykset
Myyrmannin pysäkki 67 511 +3 719 109 595 +32
Silvolan haara 67 393 +3 602 116 269 +6 705
Ylästön pysäkki 64 072 +281 112 377 +2 813
Tammiston haara (etelässä 2 pysäkkiä) 65 111 +1 319 112 643 +3 080
Tammiston haara (etelässä 1 pysäkki) 64 964 +1 173 112 914 +3 351
Marja-Vantaan haara 66 802 +3 011 122 921 +13 357
Kehä III:n pohjoispuolen alue Ojangossa 63 814 +22 109 649 +86
Muutokset
Jönsaksentien pysäkki etelässä + Myyrmanni 67 536 +3 745 109 498 -66
Jönsaksentien pysäkki etelässä 63 856 +65 109 466 -98
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä 63 790 -2 109 574 +11
Hämeenlinnanväylän ylitys autotietä +pysäkki 63 930 +139 109 600 +36
Ratatien pysäkki 65 862 +2 071 109 563 0
Yleiskaavan mukainen Jokiniemi 64 176 +384 109 563 0
Vaarala katuja pitkin 66 834 +3 042 110 060 +496
Osiot
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala metsän läpi) 14 113 27 215
Länsimäki-Tikkurila (Vaarala asuinalueen läpi) 17 155 27 711
Länsimäki-lentoasema 40 586 72 933
Länsimäki-Tikkurila-Jumbo 44 440 81 031
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (2 pysäkkiä) 45 759 83 933
Länsimäki-Tikkurila-Tammisto (1 pysäkki) 45 613 83 668

Työpaikkojen sijainti on joukkoliikenteen runkolinjan kannalta tärkeää, sillä suuri osa
tehtävistä matkoista on työmatkoja. Jos puoletkin niistä työntekijöistä joilla työpaikka
sijoittuu 400 metrin säteelle runkolinjan pysäkeistä käyttäisi runkolinjaa työmatkoihin-
sa, se tekisi jo noin 64 000 matkaa päivässä.

2.3.3 Palvelut ja ympäristö

Linjan vaikutusalueen palvelut ja merkittävät ympäristökohteet on poimittu Vantaan
kaupungin paikkatiedoista. Kuvissa on esitetty koulut ja muut oppilaitokset, ja sanalli-
sesti on kerrottu terveys-, liikunta- ja kulttuuripalveluista. Merkittävät ympäristökohteet
eivät suurilta osin sijoitu linjan vaikutusalueelle, mutta Myyrmäen alueella muutama
lähelle linjaa osuva suojelualue on kuvattu kartalla. Muut alueet on selostettu tekstissä.
Myyrmäen ja Martinlaakson alueen kuvasta (Kuva 7) näkyvät joukkoliikenteen runko-
linjan läheiset koulut, lukiot ja kirjastot. Kuvasta voidaan nähdä, että alueella linjan vai-
kutusalueella on kaksi kirjastoa, seitsemän suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen perus-



27

koulu sekä kaksi lukiota. Lisäksi kartassa näkyvät Vantaan aikuislukio sekä ammat-
tiopisto Varia. Alueella sijaitsee myös Kauppiaitten Kauppaoppilaitos MERCURIA,
joka sijoittuu suurin piirein Martinlaakson lukion kohdalle, sekä Metropolia AMK joka
sijaitsee Rajatorpantien eteläpuolella aivan linjauksen vieressä.

Terveyspalveluiden osalta Myyrmäkeen sijoittuu Myyrmäen sosiaali- ja terveysasema,
Länsi-Vantaan A-klinikka ja Länsi-Vantaan perheneuvola, Myyrmäen vanhustenkeskus,
Myyrmäen neuvola, Huumehoitoklinikka, Myyrmäen toimintakeskus sekä useita se-
nioritaloja ja palvelutaloja. Liikuntapalveluita Myyrmäessä ovat esimerkiksi uimahalli
jonka yhteydessä on Myyrmäen urheilutalo, Rajatorpan kalliosuoja sekä Myyrmäen
urheilupuisto. Urheilupuistoon kuuluu esimerkiksi kaksi jäähallia, Myyrmäki-halli, ISS
Stadion sekä Energia-areena. Martinlaaksossa on uimahalli, jonka lisäksi Vantaankos-
ken aseman lähellä on urheilukenttä jossa on esimerkiksi pesäpallokenttä, tenniskentät
ja skeittialue.

Martinlaakson alueella kulttuuripalveluita ovat musiikkiopisto, nuoriso- ja asukastila
sekä konserttitalo Martinus. Myyrmäen alueella on kolme musiikkiopistoa joista yksi on
ruotsinkielinen, elokuvateatteri, työvoiman palvelukeskus sekä nuorisotila. Lisäksi run-
kolinjan vaikutusalueella on Vantaan taidemuseo, Myyrinki-keskus sekä Lasten taideta-
lo Toteemi.

Kuva 7: Kirjastot, koulut ja lukiot Myyrmäen ja Martinlaakson alueella.
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Aviapoliksen ja Tikkurilan alueen kuvasta (Kuva 8) näkyy, että suurin osa oppilaitoksis-
ta on keskittynyt Pakkalaa ja Tikkurilaan. Pakkalassa on kahden suomenkielisen perus-
koulun lisäksi kirjasto, Leija-yrityspalvelukeskus sekä Vantaan kansainvälinen koulu.
Lisäksi Helsingin pitäjän kirkonkylän alueella on kaksi ruotsinkielistä peruskoulua ja
yksi ruotsinkielinen lukio, jotka eivät kuitenkaan suoranaisesti ole joukkoliikenteen
runkolinjan palvelun piirissä. Tikkurilassa vaikutusalueella on neljä peruskoulua, yksi
lukio ja yksi aikuislukio, kirjasto sekä ruotsinkielinen peruskoulu.

Terveyspalveluiden osalta Tikkurilaan sijoittuu sosiaali- ja terveyskeskus, joka on Van-
taan sosiaalityön pääasiallinen keskus. Lisäksi Tikkurilan alueella on neuvola, Tikkuri-
lan toimintakeskus, maahanmuuttajien yhteispalvelupiste, Tikkurilan vanhustenkeskus,
nuorisoasema ja nuorisoneuvola, Kuuselan perhekuntoutuskeskus sekä useita palveluta-
loja ja senioritaloja. Liikuntapalvelut Tikkurilan alueella keskittyvät lähinnä Tikkurilan
urheilupuiston alueelle. Urheilupuistossa on esimerkiksi uimahalli, palloiluhalli, kamp-
pailulajikeskus sekä Valtti areena. Liikuntapalveluita Avipoliksessa on Kartanonkosken
liikunta- ja urheilupuistot.

Kulttuuripalvelut Tikkurilassa ovat monipuoliset. Runkolinjan vaikutusalueella sijaitsee
neljä eri musiikkiopistoa, yksi elokuvateatteri, nuorisopalvelut ja kaksi nuorisotilaa,
työvoiman palvelukeskus sekä kaupunginmuseo. Lisäksi alueella on Kulttuurikeskus
Orvokki, Kulttuurilaituri, Vernissan kulttuuritalo sekä Lasten taidetalo Pessi. Keskus-
tassa sijaitsevat myös Vapaaehtoistalo Viola sekä Svensk Kulturservice. Aviapoliksen
alueella sijaitsee viihdekeskus Flamingo jossa on esimerkiksi elokuvateatteri, jonka li-
säksi alueella on Pakkalan nuoriso- ja asukastila sekä Kartanonkosken musiikkiopisto.

Kuva 8: Kirjastot, koulut ja lukiot Aviapoliksen ja Tikkurilan alueella.
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Hakunilan  ja  Länsimäen alueen  kuvassa  (Kuva  9)  näkyvät  alueen  koulut,  joita  on  yh-
teensä viisi. Koulujen lisäksi alueelle sijoittuu Länsimäen kirjasto, jonka lisäksi kartta-
kuvasta puuttuu Hakunilan keskustan kirjasto. Oppilaitokset sijaitsevat suurilta osin
linjan välittömässä läheisyydessä, ja vain Hevoshaan koulu on siitä hieman siitä syrjäs-
sä.

Hakunilan alueelle joukkoliikenteen runkolinjan vaikutusalueelle sijoittuu terveydelli-
sistä palveluista yksi neuvola, vanhustenkeskus ja päivätoimintakeskus sekä psykologi-
palvelut. Lisäksi alueella on muutama palvelutalo ja senioritalo. Länsimäkeen sijoittuvat
Rajakylän neuvola, yksi palvelutalo ja ryhmäkoti, yksi perhekoti sekä Länsimäen terve-
ysasema. Liikuntapalveluja Hakunilassa tarjoaa Hakunilan kalliosuoja, ja Länsimäessä
Rajakylän liikuntapuisto sekä Campo Sportcenter. Sekä Hakunilassa että Länsimäessä
kulttuuripalveluita ovat musiikkiopisto sekä nuorisotalo.

Kuva 9: Kirjastot, koulut ja lukiot Hakunilan ja Länsimäen alueella.
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Ojalan & Pursulan (1994) mukaan palvelut eivät tuota kovin paljon joukkoliikennemat-
koja suuria keskusta-alueita lukuun ottamatta. Tällöin siis joukkoliikenneverkkoa ei
kannata rakentaa palveluiden ehdoilla, vaan joukkoliikenne kannattaa suunnitella asuin-
ja työpaikka-alueiden perusteella. Kuitenkin joukkoliikenteen tulisi palvella kaikkia
julkisia palveluita kuten kouluja ja sairaaloita sekä alue- ja kaupunginosakeskuksia.
Etenkin koulumatkoja tehdään Vantaalla paljon joukkoliikenteellä, joten runkolinjan
tulisi palvella mahdollisimman monia kouluja. Voi myös harkita tulisiko julkisia palve-
luita siirtää niin, että ne ovat runkolinjan palvelualueella.

Ympäristökohteita Vantaalla on monia, mutta harva niistä sijaitsee joukkoliikenteen
runkolinjan läheisyydessä. Myyrmäen ja Martinlaakson alueilla kaksi luonnonsuojelu-
aluetta kuitenkin tulevat hyvin lähelle linjausta. Toinen sijaitsee Raappavuorentien län-
sipuolella Myyrmäen ja Martinlaakson välissä, ja tämä alue on osittain jopa yleiskaavan
runkoyhteyden linjauksen alla (Kuva 10). Samalle linjaukselle on kuitenkin suunniteltu
rakennettavaksi myös katu, joka kulkisi samaa reittiä luonnonsuojelualueen reunan läpi.
Jos tämä katu rakennetaan, ei joukkoliikennelinjalla ole suurta vaikutusta suojelualuee-
seen. Toinen suojelualue sijaitsee Myyrmäen ja Louhelan välisellä viheralueella. Jouk-
koliikennelinjan Silvolan haaran on kuitenkin ajateltu kulkevan alueen läpi kulkevaa
siltaa pitkin, jolloin linjalla ei ole sen suurempaa vaikutusta ympäristöön kuin nykyisel-
lä kadullakaan.

Kuva 10: Merkittävät ympäristökohteet Myyrmäen ja Martinlaakson alueella 800 met-
rin säteellä linjasta.

Muilla alueilla olevia ympäristökohteita on Ylästön pohjoispuolisessa metsässä, Tam-
mistossa sekä Länsimäessä. Ylästön pohjoispuolen metsässä on luonnonsuojelualue
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tunnelin pohjoispuolella ja rauhoitettu luonnonsuojelualue voimalinjojen eteläpuolella
(Kuva 10). Linjaus on piirretty niin, että se pysyy näiden alueiden ulkopuolella. Tam-
mistossa keskellä aluetta oleva metsä on suojeltu alue, ja se ohitetaan nykyistä katu-
verkkoa pitkin. Länsimäen eteläosassa luonnonsuojelualue sijoittuu eteläisimmän pysä-
kin 800 metrin vaikutusalueelle, mutta alue sijaitsee asuinalueen takana niin että jouk-
koliikennelinjalla ei ole alueeseen vaikutusta. Lisäksi Ojangon alueella on ulkoilumetsä
Kehä III:n jalankulkijoiden ylityksen kohdalla ja Vaaralan metsäalueella on eräitä siirto-
lohkareita ja suoalueita joita pyritään suojelemaan. Natura-alueet eivät ole joukkolii-
kennelinjan vaikutusalueella.

2.4 Maankäytön kehittyminen

kuvassa 11 näkyy, kuinka kaupunkirakenteen kehittäminen johtaa joukkoliikenteen pa-
rantamiseen ja sitä kautta uudestaan kaupunkirakenteen kehittämiseen. Kaupunkiraken-
teen kehittäminen johtaa kasvavaan turismiin sekä lisääntyneeseen taloudelliseen aktii-
visuuteen esimerkiksi uusien työpaikkojen ja asukkaiden muodossa. Nämä taas johtavat
kustannustehokkaampaan joukkoliikenteeseen, jonka johdosta voidaan kohottaa joukko-
liikenteen laatua. Kun joukkoliikenteen laatu nousee, nousee myös maan arvo asemien
ja pysäkkien läheisyydessä. Tämä taas johtaa kaupunkirakenteen kehittymiseen, jolloin
saadaan taas enemmän asukkaita ja työntekijöitä ja ympyrä sulkeutuu.

Kuva 11: Kaupunkirakenteen uusiutumisen vaikutusten kierre (Priemus & Konings
1999, Steer Davies Gleaven 2005 mukaan).
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Kehittyvien ja taantuvien alueiden sijaintia Vantaalla vuonna 2035 on arvioitu muuta-
mille tämän työn sidosryhmän jäsenille lähetetyn kyselyn vastausten perusteella. Kehit-
tyviksi alueiksi arvioitiin nykyisten yleiskaavavarauksien alueiden lisäksi selkeimmin
Aviapoliksen alue erityisesti Kehäradan Aviapolis-aseman ympäristössä sekä Veromie-
hen alue etenkin asuinrakentamisen suhteen. Lisäksi kehittyviksi alueiksi koettiin Joki-
niemi, Koivuhaka ja muiltakin osin Tikkurilantien varren alueet sekä Marja-Vantaa.
Nykyistä kaupunkirakennetta uusimalla voitaisiin kehittää myös esimerkiksi Tikkurilaa
kohti tiiviimpää maankäyttöä, ja 1970-luvun kerrostaloalueilla kuten Myyrmäessä ja
Martinlaaksossa maankäyttöä voitaisiin tehostaa esimerkiksi muuttamalla suuret maan-
päälliset pysäköintialueet kellariparkeiksi ja rakentamalla pysäköintitilojen päälle uusia
taloja. Vantaan taantuviksi alueiksi vuonna 2035 on mainittu juuri Myyrmäki ja Martin-
laakso sekä Länsimäki ja Hakunila. Näitä alueita voisi kehittää uusimalla ja tiivistämällä
kaupunkirakennetta, johon joukkoliikenteen runkolinja saattaisi olla hyvä yllyke.

Täysin uusia alueita asumiselle tai työpaikoille voisi kyselyn mukaan olla vuonna 2035
esimerkiksi Ylästöntien pohjoispuolella, jossa olevat pellot on tällä hetkellä kaavoitettu
virkistyskäyttöön. Myös Ojangon alueelle Vaaralan metsän ja Kehä III:n pohjoispuolel-
le saattaisi olla mahdollista rakentaa kokonainen uusi asuinalue. Ojangossa on kuitenkin
ongelmana läheinen jätteenpolttolaitos sekä Kehä III:n aiheuttama melu. Työpaikka-
alueita tiivistämällä Viinikkalassa Tikkurilantien varrella sekä Tuupakassa Tulkintien
varrella saataisiin linjan varrelle lisää työpaikkoja. Rakentamaton alue Ylästön pohjois-
puolella jakaa mielipiteitä. Mahdollisuudet olisivat joko säilyttää alue nykyisenä virkis-
tys- ja luonnonsuojelualueena, tai kaventaa virkistysalue kapeaksi metsäalueeksi ja kaa-
voittaa loput alueesta työpaikoille. Alue on hyvin keskeinen ja lisäksi lentomelualueella,
jotka puoltaisivat työpaikkarakentamista.

Yleiskaavan linjauksen mukaisen runkolinjan palvelualueen ulkopuolelle jääviksi alu-
eiksi mainittiin Pakkalan ja Ylästön alueiden väli, sekä myös Tulkintien ympäristö. Lin-
jaus kulkee tällä hetkellä metsäkaistaleella näiden kahden alueen välissä, eikä varsinai-
sesti palvele kumpaakaan. Pikaraitiotie on todennäköisesti liian järeä vaihtoehto kulke-
maan Ylästöntietä Ylästön alueen läpi, mutta esimerkiksi bussien runkolinjastoa alueelle
voi harkita. Jos taas valitaan pohjoisempi reitti Tulkintietä, voitaisiin käyttää mitä ta-
hansa kolmesta kulkumuotovaihtoehdosta ja päästäisiin ehkä kilpailemaan henkilöauto-
liikenteen kanssa matkoissa Kehä III:n varren teollisuusalueille.

Aiemmissa alaluvuissa on jo todettu, että Vantaan asukas- ja työpaikkamäärät riittävät
mille tahansa tässä työssä vertailluista joukkoliikennemuodoista, etenkin jos kaikki
yleis- ja asemakaavojen varaukset toteutetaan. Joukkoliikenteen runkolinjan menestyk-
sen edellytyksiä kuitenkin voidaan parantaa lisäämällä asukas- ja työpaikkamäärää lin-
jan varrella. Myös uusien, runkolinjaan tukeutuvien alueiden rakentamisen on todettu
olevan hyväksi sekä runkolinjalle että itse alueelle etenkin jos runkolinjasto on toimin-
nassa jo ennen kuin uusi alue on valmistunut. Tästä syystä maankäytön kehittämisen
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mahdollisuudet tulisi tutkia tarkkaan ennen kuin joukkoliikenteen runkolinjasto raken-
netaan. Seuraavassa luvussa käsitellään eri joukkoliikennemuotojen vaikutuksia maan-
käyttöön ja sen tiivistymiseen.
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3 KULKUMUOTOVAIHTOEHDOT

Tässä tutkimuksessa vertaillaan kolmea eri joukkoliikenteen muotoa joista bussijärjes-
telmä on tarvittavan infrastruktuurin osalta kevein vaihtoehto, pikaraitiotie järein ja joh-
dinauto näiden väliltä. Tutkimuksessa on kuitenkin tarkoitus verrata joukkoliikenne-
muotoja mahdollisimman samantasoisina, eli kaikki kulkumuodot oletetaan eroteltavan
yhtä paljon liikenteestä. Tämä johtaa myös bussi- ja johdinautojärjestelmien infrastruk-
tuurin lisääntymiseen. Jos jokaiselle vaihtoehdolle pyritään takaamaan niin paljon omaa
kaistaa tai väylää kuin mahdollista ja myös esimerkiksi liikennevaloetuudet tehdään
joukkoliikennemuodon ehdoilla, voidaan jokaista näistä joukkoliikennemuodoista kut-
sua nimellä light rapid transit (LRT). Passenger Transport Executive Group (pteg) mää-
rittelee käsitteen light rapid transit joukkoliikennejärjestelmäksi, joka on suurimmaksi
osaksi erotettu muusta liikenteestä ja joka kulkee kadulla, sen vierellä tai omalla erote-
tulla väylällään, ja jonka keskinopeus on vähintään 20 km/h ja kapasiteetti välillä 1 000
- 15 000 matkustajaa tunnissa per suunta. Tähän määritelmään sisältyvät sekä pikarai-
tiotiet että muusta liikenteestä erotellut bussi- ja johdinautojärjestelmät. (Steer Davies
Gleave 2005)

3.1 Bussi

Bussiliikenne on Suomessa yleisin tapa hoitaa kaupunkien sisäistä joukkoliikennettä.
Sen ominaisuuksiin kuuluu kulkeminen yleensä kaduilla muun liikenteen seassa, alhai-
set investointikustannukset sekä melko pieni vaunukoko. Bussit voivat kulkea lähes
kaikilla kaduilla oman voimalähteensä ansiosta, ja tämä on suuri etu verrattuna esimer-
kiksi johdinautoihin tai raitioteihin, jotka saavat voimansa ajojohtimista ja ovat siitä
syystä sidottuja kaduille joille johtimet on rakennettu. Oman voimanlähteen antaman
vapauden ansiosta bussien reittejä voidaan myös muokata helposti, ja poikkeustilanteis-
sa reittejä voidaan muuttaa myös tilapäisesti. Bussit kulkevat yleensä muun liikenteen
seassa, mutta niille voidaan myös rakentaa omia eroteltuja kaistoja. Kaistojen rakenta-
minen nopeuttaa bussiliikennettä sekä saattaa myös edesauttaa bussien mieltämistä
omaksi joukkoliikennejärjestelmäkseen. (Ojala & Pursula 1994, s. 76)

Erilaisia bussijärjestelmiä on infrastruktuurin kannalta neljä. Perinteisin tapa on järjes-
telmä, jossa bussit kulkevat kaduilla ilman muita kulkuneuvoja korkeampaa prioriteet-
tia. Toinen tapa on rajoitettu prioriteetti, johon kuuluu esimerkiksi bussikaistoja ja lii-
kennevaloetuuksia. Kolmas tapa on korkean tason runkobussiliikenne, johon viitataan
usein nimellä Buses with High Level of Service (BHLS). BHLS-järjestelmät pyrkivät
pikaraitiotien laatutasoon esimerkiksi matka-ajoissa, pysäkkiväleissä ja ajantasaisessa
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informaatiossa. (Bäckström et al. 2011) Tässä työssä verrataan pikaraitiotie- ja joh-
dinautovaihtoehtoja nimenomaan BHLS-järjestelmään, sillä se on muiden vertailtavien
joukkoliikennemuotojen kanssa samalla tasolla. Neljäs, järein tapa on niin sanottu nopea
bussiliikenne eli bus rapid transit (BRT), jossa bussit kulkevat omalla eristetyllä kaistal-
laan ja ovat mahdollisimman vähän yhteyksissä muuhun liikenteeseen. Tämä muoto on
verrattavissa lähinnä metroon. Bussijärjestelmissä on se etu verrattuna raidejärjestel-
miin, että järjestelmä voidaan rakentaa osissa ja sitä voidaan myös myöhemmin
kohtuullisen helposti laajentaa ja muokata. Kun katutilaa ei voida saada lisää,
bussijärjestelmät joudutaan usein rakentamaan kaduille niin että henkilöautoliikenteeltä
viedään tilaa. (International Energy Agency 2002)

Taulukkoon 9 on koottu Suomen Paikallisliikenneliiton suositukset siitä, koska bussi-
kaistoja tulisi käyttää. Käytännössä tässä työssä tutkittavalla runkolinjalla vuoroväli
olisi noin viisi minuuttia, jolloin pelkkiä runkolinjan busseja kulkisi yhteen suuntaan 12
tunnissa. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon myös palvelun luotettavuus, joka kohoaa
huomattavasti omia kaistoja käytettäessä.

Taulukko 9: Suositus bussikaistojen varaamisesta (Suomen Paikallisliikenneliitto
2008)



36

Jotta bussijärjestelmästä saataisiin yhtä luotettava kuin esimerkiksi pikaraitiotiestä, tulee
rakentaa erillisiä bussikaistoja ja -väyliä. Kun muu liikenne ei aiheuta ajoaikoihin häiri-
öitä, aikatauluihin voidaan luottaa ja palvelu on parempaa. Bussikaistoilla voidaan vä-
hentää ajoaikojen hajontaa (Kuva 12), jolloin palvelu saadaan täsmällisemmäksi ja aika-
tauluissa pysytään.

Kuva 12: Joukkoliikennekaistojen matka-ajat ennen ja jälkeen joukkoliikennekaistan
käyttöönoton (Transport and Road Research Laboratory 1973, Ojalan & Pursulan 1994
mukaan).

Bussikaistojen ja -väylien lisäksi bussiliikenteen etuisuuksia ovat esimerkiksi etuajo-
oikeus pysäkiltä lähdettäessä, liittymien kaistajärjestelyt sekä muun liikenteen estämi-
nen esimerkiksi bussipuomilla. Suomessa liikennesäännöissä on määrätty, että muun
liikenteen tulee väistää pysäkeiltä lähteviä busseja jos kadun nopeusrajoitus on 60 kilo-
metriä tunnissa tai sen alle. Liittymissä kaistajärjestelyjä voidaan muokata niin, että
bussit pääsevät ajamaan esimerkiksi valo-ohjauksen ohi jonottamatta muun liikenteen
mukana. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi T-risteyksen ohittavalla omalla bussikais-
talla tai omalla vapaalla oikealla valo-ohjatussa liittymässä. (Ojala & Pursula 1994, s.
171 - 175)

Bussilinjoja voidaan parantaa monenlaisilla teknologian sovellutuksilla. Yksi niistä on
liikennevaloetuudet, joita käytetään Suomessakin monissa kaupungeissa. Järjestelmä
voi tunnistaa bussin lähestymisen automaattisesti, jonka jälkeen se joko pidentää jo
päällä olevaa vihreää valoa tai vaihtaa valon vihreäksi nopeammin. Liikennevaloetuudet
eivät kuitenkaan turvaa bussien häiriintymätöntä kulkua, vaan normaalista valojen kier-
rosta voidaan poiketa useimpien kaupunkien järjestelmissä vain viisi tai kymmenen se-
kuntia. Silti liikennevaloetuuksien on tutkittu vähentävän puolet viivytyksistä liikenne-
valoissa sekä nostavan bussien keskinopeuksia noin 10 - 30 prosenttia. (International
Energy Agency 2002) Jos halutaan antaa todella vahva priorisointi bussijärjestelmälle,
voidaan liikennevalot ohjelmoida antamaan liittymään saapuvan bussin suunnalle vihre-
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ät valot jo hyvissä ajoin ennen liittymään saapumista niin että valoissa mahdollisesti
jonottavat autot ajavat pois bussin tieltä ja bussi voi jatkaa kulkuaan pysähtymättä. Täl-
laisia järjestelmiä käytetään usein esimerkiksi pikaraitioteiden yhteydessä.

Yksi bussiliikenteen järjestämismahdollisuus on niin sanotut ohjatut bussiväylät, joilla
bussit voivat liikkua automaattisesti ilman kuljettajan ohjausta. Tämä voidaan järjestää
esimerkiksi optisilla järjestelmillä tai reunakivetyksellä, jota pitkin bussiin asennetut
vaakasuuntaiset pyörät kulkevat ja näin määrittelevät bussin suunnan (Kuva 13). Bussit
voivat tässä järjestelmässä kulkea sekä ohjatulla että ohjaamattomalla väylällä. Ohjattu-
ja bussiväyliä on rakennettu vain muutama, ja niissäkään väylät eivät muodosta koko-
naista järjestelmää vaan vain lyhyitä osuuksia linjasta. Ohjattujen bussiväylien maksi-
mikapasiteetti on noin 9 600 matkustajaa tunnissa suuntaansa 3,5 minuutin vuorovälillä
160 matkustajan vaunuilla. (Hass-Klau et al. 2003)

Kuva 13: Reunakivetyksen avulla ohjattu bussi Ipswichissä Englannissa (kuva Wikime-
dia Commons).

Alhaisten investointikustannusten ansiosta bussijärjestelmä on helppo ottaa käyttöön
sekä muuntaa tai laajentaa. Busseilla voidaan myös helposti korvata muiden joukkolii-
kennelinjojen vuoroja tarvittaessa, tai ajaa esimerkiksi vain tiettynä päivänä tarvittavia
vuoroja. Vähäisestä rakennetusta infrastruktuurista seuraa kuitenkin myös se, että bussi-
järjestelmä ei ole kovin pysyvä eikä näin ollen vaikuta maankäyttöön eikä alueiden
houkuttelevuuteen yhtä suuresti kuin esimerkiksi pikaraitiotie. Vaunukoko on busseissa
suhteellisen pieni, tavallisesti paikkoja on noin 60 - 75 joista 34 - 44 on istumapaikkoja.
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Tämän kokoluokan bussit sopivat taloudellisesti parhaiten 15 - 60 matkustajapaikkaa
edellyttäville linjoille. Suuremmilla matkustajamäärillä taloudellisuus laskee, sillä kapa-
siteettia ei voida lisätä liittämällä vaunuja yhteen juniksi. (Ojala & Pursula 1994) Nämä
suuret kapasiteetit saavutetaan, jos lasketaan bussilinjoja olevan useita jolloin suurin
rajoite on pysäkkien kapasiteetti. Jos linjastoon kuuluu vain yksi runkolinja jonka kapa-
siteettia lasketaan, suoraan bussin paikkamäärällä ja vuorovälillä laskettuna viiden mi-
nuutin vuorovälillä 71-paikkaisilla busseilla voi saavuttaa maksimikapasiteetin 852
matkustajaa tunnissa suuntaansa. Jos halutaan taata kaikille istumapaikat, kapasiteetti on
enää noin 500 matkustajaa tunnissa suuntaansa.

Jos kapasiteettia halutaan nostaa, voidaan vaihtaa perinteiset bussit nivelautoihin, joiden
paikkamäärä on 92 paikkaa. Nivelautot ovat käyttökelpoisia matkustajamääriltään suu-
rilla linjoilla silloin kun huipputunnin matkustajamäärä on 6 000 - 8 000 matkustajaa
ruuhkan suuntaan. Tällaisilla matkustajamäärillä tavallisten bussien vuoroväli olisi noin
viisi minuuttia tai jopa vähemmän. Nivelautojen hankintaa voidaan myös harkita jos
suurten matkustajamäärien lisäksi linjan pysäkkivälit ovat  pitkiä, matkustajien vaihtu-
vuus linjalla on pieni, kuljettajista on puutetta tai istumapaikkatarjontaa halutaan lisätä
lisäämättä kalustoa tai kuljettajia. (Ojala & Pursula 1994) Nivelautojen maksimikapasi-
teetti 92-paikkaisilla vaunuilla on 5 minuutin vuorovälillä 1 104 matkustajaa tunnissa
suuntaansa. Liikennöinnissä voidaan käyttää myös kaksinivelisiä busseja, joiden kapasi-
teetti on 121 paikkaa ja tällöin kapasiteetti viiden minuutin vuorovälillä 1 452 matkusta-
jaa tunnissa suuntaansa. Vertailun vuoksi 30 metriä pitkän pikaraitiovaunun paikkamää-
rä on 150, jolloin kapasiteetiksi muodostuu samalla viiden minuutin vuorovälillä 1 800
matkustajaa tunnissa suuntaansa. Tällöin kahden pikaraitiovaunun junalla saavutetaan
noin 300 paikkaa ja 3 600 matkustajaa tunnissa suuntaansa, joka on hieman yli kolmin-
kertainen kapasiteetti nivelbusseihin verrattuna.

Hass-Klau et al. (2003, s. 70) on todennut bussien suotuisimmaksi matkustajamääräksi
1 500 matkustajaa tunnissa, joskin tässä oletetaan ajettavan useaa eri linjastoa. HSL:n
runkobussilinjaselvityksessä (Bäckström et al. 2011) todetaan runkobussilinjaston ta-
voitteelliseksi maksimikuormaksi ruuhkatuntina yli 600 matkustajaa tunnissa ja minimi-
tasoksi 350 - 600 matkustajaa. Jos linjastoa käyttää ruuhkatuntina alle 350 matkustajaa,
määrä on liian pieni runkolinjatasoiselle bussijärjestelmälle. BRT- järjestelmän kapasi-
teetti voi International Energy Agencyn (2002) mukaan olla 15 000 - 35 000 matkusta-
jaa tunnissa per suunta. Tosin Hass-Klau et al. (2003) ovat todenneet ohjatun bussi-
väylänkin välittävän enintään vain 9 600 matkustajaa tunnissa suuntaansa. São Paulosta
on raportoitu kattavalla bussijärjestelmällä maksimikapasiteetiksi 25 000 matkustajaa
tunnissa suuntaansa, mutta Hass-Klau et al. kyseenalaistaa näin suuren luvun (Hass-
Klau et al. 2003, s. 52).

Bussiliikenteen kapasiteetin nostamisella on sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuk-
sia. Kapasiteetin nosto saattaa houkutella lisää matkustajia jo heti linjan avaamien jäl-
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keen, etenkin niitä jotka eivät ennen olleen hyvän bussilinjan varrella. Pitkällä aikavälil-
lä tehostettu bussiliikenne voi hidastaa henkilöautoliikenteen kasvua. Nopean bussilin-
jan rakentaminen saattaa pitkällä aikavälillä myös vaikuttaa siihen missä ihmiset halua-
vat asua, ja täten maankäytön tehostamiseen reitin varrella. (International Energy Agen-
cy 2002, s. 42 - 43)

Eri kaupunkien bussijärjestelmiä tutkimalla on saatu tavallisen bussilinjan nopeudeksi
keskimäärin 16,9 km/h. Bussikaistojen nopeusmittaustuloksia on hyvin vähän, mutta
tuloksena niiden laskennasta arvioitiin noin 8 km/h korotus nopeuteen kaistoilla. Ohja-
tuilla bussiväylillä voidaan saavuttaa huomattavasti suurempia nopeuksia, mutta nopeu-
det vaihtelevat suuresti tapauksittain. Esimerkiksi Nancyn kaupungissa keskinopeus oli
20 km/h ja Adelaidessa  60 km/h. Erillisillä bussiväylillä keskinopeus vaihtelee välillä
40 km/h ja 50 km/h, joka on jo nopeampi keskinopeus kuin monilla pikaraitioteillä.
Keskinopeus kuitenkin laskee aina kohdissa, joissa erillistä väylää ei ole. (Hass-Klau et
al. 2003, s. 53)

Hass-Klau et al. (2003) kertovat julkaisussaan, että bussiväylien hyviksi puoliksi on
investointia perustellessa listattu ainakin:

omat väylät, jolloin ruuhkia ei ole ja luotettavuus on hyvä (Kuva 14)
korkeat keskinopeudet
matalat ajoneuvokustannukset sekä
tarkoituksellisesti rakennettu joukkoliikenneverkosto.

Kuva 14: Bussiväylä pyörätien vierellä Twentessä Hollannissa (kuva BHLS).
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HSL:n tutkimusten mukaan runkobussilinjastolla on saavutettu huomattavia hyötyjä eri
puolilla maailmaa. Matka-ajat ovat lyhentyneet 20 - 50 prosenttia runkolinjaosuuksilla,
ja matkustajamäärät ovat kasvaneet heti linjan auetessa 10 - 20 prosenttia ja muutamas-
sa vuodessa 30 - 50 prosenttia, joissakin kohteissa jopa 100 prosenttia. Runkobussilinjo-
jen uusista matkustajista 5 - 20 prosenttia on entisiä henkilöautoilijoita, ja henkilöautoi-
lu runkolinjakäytävällä on saattanut vähentyä jopa 28 prosenttia. Runkobussilinjastoa
käyttämällä on myös saatu joukkoliikenteen päästöt vähentymään 10 - 40 prosenttia,
jonka lisäksi polttoaineenkulutus on laskenut. (Bäckström et al. 2011)

Tutkimustulokset bussijärjestelmien kyvystä houkutella autoilijoita järjestelmän käyttä-
jäksi ovat ristiriitaisia. Joidenkin brittiläisten tutkimusten mukaan uuden nopean bussi-
järjestelmän rakentamisen jälkeen 10 - 20 prosenttia uusista joukkoliikenteen käyttäjistä
oli siirtynyt pois autoliikenteestä Leedsissä, ja toisaalta taas Manchesterissa tämä luku
oli jopa yli 50 prosenttia. (Steer Davies Gleave 2005) Hass-Klau et al. (2003) kirjalli-
suustutkimuksen mukaan nopeat bussijärjestelmät ovat houkutelleet noin 2 - 19 prosent-
tia kaikista käyttäjistään henkilöautoliikenteeltä.

Pääkaupunkiseudulla vuonna 2006 aloitettiin täysimittainen liikennöinti Jokeri-
nimisellä bussilinjalla, joka on poikittaislinja Espoon Westendistä Leppävaaran ja Pitä-
jänmäen kautta Helsinkiin Itäkeskukseen kulkien Helsingissä Huopalahden ja Oulunky-
län kautta. Linja nosti päivittäisiä käyttäjämääriään täysmittaisen liikennöinnin alkami-
sen jälkeen 10 000:sta 16 000:een jo ensimmäisen kuukauden aikana, ja seuraavassa
kuussa käyttäjämäärät olivat nousseet jo 20 000 matkustajaan vuorokaudessa. Käyttäjä-
haastatteluiden perusteella on arvioitu noin 800 - 1 000 matkustan siirtyneen linjan käyt-
täjiksi henkilöautoilusta. (YTV 2007) Vuonna 2008 Jokeri-linjalla oli noin 24 000 mat-
kustajaa vuorokaudessa arkisin ja noin 9 000 lauantaisin ja 7 000 sunnuntaisin. Arkipäi-
vän matkustajamäärät ovat nousseet noin 24 prosenttia syksystä 2006, lauantain 41 pro-
senttia ja sunnuntain 45 prosenttia. Suuret kasvut johtuvat osaltaan vuorovälin tihentä-
misestä vuonna 2007. (YTV 2008) Linjalla on tällä hetkellä ruuhkassa parhaimmillaan
kolmen minuutin vuoroväli.

Ruotsin kaupunki Jönköping toteutti vuonna 1996 suuren uudistuksen kaupungin jouk-
koliikenteeseen muodostamalla kaksi busseilla liikennöitävää runkolinjaa. Linjojen oli
tarkoitus vastata ominaisuuksiltaan raitiotietä mutta käyttää liikennöintiin busseja. Kau-
pungissa oli uudistuksen toteuttamisvuonna noin 116 000 asukasta (Regionförbundet,
Jönköpings lån 2006), ja reitit suunniteltiin niin että 60 prosenttia näistä asukkaista asui
linjan vaikutusalueella. Ajoajan nopeuttamiseksi ja täsmällisyyden säilyttämiseksi ra-
kennettiin 6,6 - 7,7 miljoonalla eurolla infrastruktuuria, joka antoi busseille etuoikeuksia
muuhun liikenteeseen nähden. Näitä etuoikeuksia olivat muun muassa bussikadut, kaksi
uutta eritasoliittymää sekä erilaiset uudet ratkaisut valo-ohjatuissa liittymissä. Näiden
toimenpiteiden avulla muun liikenteen aiheuttamat häiriöt ovat linjalla hyvin vähäisiä.
Infrastruktuurin muutosten lisäksi palvelua parannettiin esimerkiksi uusimalla käytettä-
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vää kalustoa sekä toteuttamalla seuraavan vuoron tuloajan kertova informaatiojärjestel-
mä tärkeimmille pysäkeille. (Häyrynen 2005, s. 93)

Kaikilla runkolinjaa varten tehdyillä toimenpiteillä saavutettiin ensimmäisenä vuonna
viiden prosentin nousu matkustajamäärissä, kun määrät olivat aiemmin laskeneet 1 - 2
prosenttia vuosittain. Kokonaisuudessaan linjan avaamisen jälkeen vuoteen 2003 men-
nessä matkustajamäärät olivat nousseet 15 prosenttia. Kaupungin joukkoliikenteelle
tarjoama subventio oli ennen uudistuksia 50 prosenttia, ja uudistusten jälkeen se pystyt-
tiin laskemaan 30 prosenttiin. Vuoden 2003 liikenteessä subventiotaso oli kuitenkin
noussut 40 prosenttiin. (Häyrynen 2005, s. 93)

Myös kaistojen sijoitteluun tulee kiinnittää suunnitteluvaiheessa huomiota. Etelä-
Korean pääkaupungissa Seoulissa alettiin rakentaa bussikaistoja katujen varsille vuonna
1986. Kaistat eivät kuitenkaan huomattavasti nopeuttaneet bussiliikennettä, sillä häiriö-
tekijänä oli sivukaduilta bussiliikenteen pääkadulle tuleva muu liikenne. Kaistat siirret-
tiin katujen keskelle vuonna 2004, jonka johdosta bussiliikenne alkoi tarjota merkittäviä
aikasäästöjä ja houkutella matkustajia myös henkilöautoliikenteeltä. (Cervero & Kang
2011)

Amsterdamiin on rakennettu BRT-järjestelmä, jossa 24 kilometrin ydinosuudella on
busseille käytössä muusta liikenteestä eroteltu väylä ja bussikaistat, ja lopulla 17 kilo-
metrillä bussikaistat niillä kohdin kuin se on mahdollista. Linjan keskimääräinen pysäk-
kiväli on 1,9 kilometriä, eli järjestelmä vastaa tältä osin lähinnä metroa. Linja on brän-
dätty  yhtenäiseksi,  ja  sen  pysäkit  erottuvat  selvästi  katukuvassa.  Tärkeää  on  myös  py-
säkkiaikojen lyhentäminen avorahastuksella sekä mahdollisimman samantasoisella siir-
tymällä pysäkiltä bussiin. Järjestelmän avaamisen jälkeen matkustajamäärät ovat kasva-
neet 10 - 15 prosenttia joka vuosi, ja vuonna 2008 matkustajia oli keskimäärin 32 000
päivässä. Kaupungissa ollaan sitä mieltä, että tämän tyyppistä järjestelmää toteutettaessa
on tärkeää olla tekemättä kompromisseja ja panostaa infrastruktuurin laatuun. (Bäck-
ström et al. 2011)

Bussiliikennettä voi huomattavasti parantaa erilaisilla etuisuuksilla sekä bussikaistoilla
ja  -väylillä,  mutta  silti  se  ei  saavuta  pikaraitiotien  tasoa.  Bussiliikennettä  voidaan  no-
peuttaa investoimalla muusta liikenteestä erotettuihin väyliin, jotka vaativat kuitenkin
pikaraitiotien tilankäyttöön verrattavissa olevan määrän tilaa ympäristöstään. Lisäksi
koko matkan laatua ei voida parantaa samalle tasolle busseilla kuin pikaraitiotiellä, eikä
autoilijoiden mielipide busseista nouse yhtä myönteiseksi kuin mielipide pikaraitioteis-
tä. Bussit eivät myöskään pysty tarjoamaan samaa saavutettavuuden ja turvallisuuden
tasoa kuin pikaraitiotie. Nousu busseihin on vaikea järjestää niin, että pysäkkitaso on
samalla korkeudella kuin vaunun lattia, eikä bussien matkustusmukavuudessa varsin-
kaan seisomapaikoilla saavuteta pikaraitiotien mukavuutta. Vaikka koko ajan kehitetään
yhä uudenaikaisempia ja mukavampia busseja, eivät bussit saavuta pikaraitiotien mat-
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kustusmukavuutta vaunujen tason ollessa kuitenkin vain pieni osa koko matkan muka-
vuudesta. (Steer Davies Gleave 2005, s. 29)

3.1.1 Käyttövoimamenetelmät

Erilaisia käyttövoimamenetelmiä käyttäviä busseja ovat esimerkiksi sähköbussit, hybri-
dibussit, duobussit sekä vedyllä toimivat bussit. Kokonaan sähköllä toimivat bussit voi-
vat joko kuljettaa virran mukanaan akuissa tai käyttää sitä ulkoisesta lähteestä eli käy-
tännössä joko ajojohtimista tai maahan upotetusta kaapelista. Virta siirtyy kaapelista
ajoneuvoon ilmassa joten infrastruktuuria näiden välille ei tarvita, ja muutkin ajoneuvot
voivat käyttää samoja katuja. Akkuja käytettäessä ongelma on nykyisin akkujen suuri
paino ja hinta. Teknologiaa kuitenkin kehitetään jatkuvasti, ja yhtenä vaihtoehtona tutki-
taan esimerkiksi menetelmää, jossa tyhjenneen akun voi vaihtaa nopeasti täyteen. (Hag-
gis & Beback 2010) Lyonissa ja Torinossa on jatkuvassa liikennetuotantokäytössä akku-
teknologiaan perustuvia järjestelmiä, ja myös Kiinassa on kehitetty sähköbusseja joissa
joko vaihdetaan tyhjä akku täyteen päätepysäkeillä tai akut ladataan pysäkeillä. Esimer-
kiksi Shanghain maailmannäyttelyssä vuonna 2010 käytettiin näyttelyalueen liikentees-
sä 36 superkondensaattoribussia, joiden akut vaihdettiin tietyillä pysäkeillä robottikä-
sien avulla alle kymmenessä minuutissa (Jian 2009). Taloudellista kilpailukykyä tällai-
silla järjestelmillä ei kuitenkaan ole vielä saavutettu, mutta tämä taso saattaisi olla mah-
dollinen vuoden 2030 jälkeen. Silloinkin kuitenkin akkujen huono puoli on niiden aihe-
uttama lisäpaino, jota ei esimerkiksi johdinautoissa tarvita. (Anttila et al. 2011)

Hybridibussit käyttävät käyttövoimanaan sekä sähköä että dieselmoottoria. Kansainväli-
sillä mittauksilla on saatu tulokseksi, että hybridibussi voi säästää parhaimmillaan noin
20 - 35 prosenttia polttoainetta. Mittaukset on kuitenkin tehty lämpimissä ympäristöissä,
joten tulosten siirtäminen suoraan Suomen oloihin ei ole mahdollista. Vaikka polttoai-
netta säästyisikin, hybrideillä ei ratkaista bussien perimmäistä ongelmaa: paikallispääs-
töjä ja meluhaittoja tuotetaan edelleen. Kuitenkin hiukkaspäästöt ja typpioksidipäästöt
vähenevät 40 - 50 prosenttia verrattuna dieseliin. Päästöjen vähenemä johtuu suurim-
maksi osaksi siitä, että hybrideissä liikkeelle lähdössä ja kiihdytyksessä käytetään pel-
kästään sähkömoottoria, ja dieselmoottori käynnistyy vasta suuremmilla nopeuksilla.
Hybridibussi vaatii toimiakseen sekä perinteisen dieselbussin että sen sisään rakennetun
sähkövoimalan, akuston ja sähkömoottorin. Tämä lisää painoa, jonka lisäksi järjestel-
män monimutkaisuus lisää hankinta-, huolto- ja ylläpitokustannuksia. (Anttila et al.
2011, liite 1)

Duobussit ovat ajoneuvoja, jotka voivat kulkea sekä ajojohdoista saadulla energialla että
dieselmoottorilla. Haittapuolena on käyttämättömänä olevan voimajärjestelmän paino,
joka lisää dieselmoottorilla kulkiessa päästöjä ja ajojohtimien avulla kulkiessa sähkön-
kulutusta. Duobussi on kuitenkin hyvin joustava kulkumuoto, ja sopivalla tekniikalla se
voi vaihtaa energiamuodosta toiseen vain kuljettajan napin painalluksella. Duobusseja
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on käytössä joissakin kaupungeissa, mutta kokemukset niistä ovat ristiriitaisia. (Anttila
et al. 2011, liite 1)

Yksi vaihtoehto bussien energianlähteeksi on polttokennot, jotka toimivat vedyllä. Ve-
tyä käytettäessä on sama vapaus valita energian tuotantomuoto kuin sähköllä, mutta
polttokennotekniikassa on vielä paljon kehitettävää ennen kuin sitä voidaan käyttää laa-
jalti joukkoliikenteessä. Polttokennot vaativat tarkan lämpötilan toimiakseen, jonka li-
säksi sähkövirran tuotto on vähäistä jolloin busseihin vaadittaisiin suuritehoiset energian
välivarastot. Näiden ongelmien lisäksi vedyn säilöminen on hankalaa, ja se vaatii suuren
ja kalliin polttoainetankin joka lisää ajoneuvon painoa. Näiden tekniikoiden takia polt-
tokennobussit maksavat noin 1,5 miljoonaa euroa, kun tavallisen dieselbussin saa noin
300 000 eurolla. Polttokennojärjestelmää on testattu busseissa esimerkiksi Hampurissa
ja Oslossa. (Anttila et al. 2011, liite 1)

Jos öljyn käyttö lopetetaan tai sitä joudutaan huomattavasti rajoittamaan, täytyy löytää
uusia energianlähteitä myös liikenteeseen. Tulevaisuudessa pääenergianlähteenä saate-
taan käyttää esimerkiksi maakaasua tai biodieseliä, mutta niidenkään kohdalla resurssit
eivät ole rajattomat. Sähkökäyttöiset joukkoliikennemuodot eivät välttämättä ole kan-
nattavia pienemmillä liikennemäärillä vielä vuosikymmeniin, jolloin esimerkiksi maa-
seudun bussiliikenne saatetaan joutua hoitamaan maakaasun tapaisilla vaihtoehtoisilla
energiamuodoilla. Tällöin suurempien kaupunkien osaksi jää sähkön käyttö joukkolii-
kenteessään, jos vaihtoehtoiset muodot eivät riitä kaikille. Suurissa kaupungeissa säh-
kökäyttöisyys saattaa myös olla huomattavasti aiemmin kannattavampaa.

3.1.2 Vaikutukset

BHLS-järjestelmällä on erilaisia vaikutuksia ympäristöönsä riippuen esimerkiksi muus-
ta liikenteestä erottelun tasosta sekä ajoneuvojen energianlähteestä. Jos järjestelmä on
vahvasti erotettu muusta liikenteestä ja sillä on paljon omia kaistoja ja väyliä, sen hah-
motus omana järjestelmänään on vahvempaa ja se mielletään pysyvämmäksi järjestel-
mäksi kuin tavalliset bussijärjestelmät. Tällöin myös maankäytölliset vaikutukset esi-
merkiksi uudisrakentamisen ja asuntojen hintojen kannalta saattavat olla suuremmat.
Aihetta tutkittaessa ei ole kuitenkaan päästy yksimielisyyteen siitä, vaikuttaako nopea
bussijärjestelmä todella maankäyttöön ja jos niin millä tavoin. Eri tutkimuksissa on to-
dettu uuden nopean bussijärjestelmän rakentamisen joko nostaneen tai laskeneen maan
arvoa tutkimuksesta riippuen, ja myös vaikutusalueet pysäkkien ympärillä vaihtelevat
suuresti tutkimuksesta toiseen (Cervero & Kang 2011).

Nopean bussiliikenteen järjestelmän maankäyttöä tiivistävä vaikutus riippuu hyvin vah-
vasti kaavoituksesta, aivan kuten muidenkin joukkoliikennemuotojen kohdalla. Jotta
nopean bussiliikenteen järjestelmällä olisi maankäyttöä tiivistävä vaikutus, tulee pysäk-
kien lähialueet kaavoittaa tiheämpiä asumis- ja työpaikka-alueita varten jo ennen bussi-
järjestelmän käyttöönottoa. Taustalla tulee siis olla tahtotila siitä, että pysäkkien lähialu-
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eita halutaan tiivistää ja näin myös saada mahdollisesti lisää käyttäjiä uudelle joukkolii-
kennejärjestelmälle. (Cervero & Kang 2011)

Seoulissa tutkittiin maankäytön tiivistymistä sen jälkeen, kun tavallinen bussijärjestelmä
muutettiin nopean liikenteen bussijärjestelmäksi rakentamalla busseille omat keskikais-
tat. Tutkimuksessa todettiin, että omakotitaloalueet puolen kilometrin säteellä pysäkistä
kehittyivät huomattavasti todennäköisemmin tiiviimmän asumisen alueiksi kuin alueet
yli puolen kilometrin päässä pysäkistä. Kuitenkin kehitys omistusasunto- sekä toimisto-
ja asuinkerrostaloiksi oli vähemmän todennäköistä sadan metrin säteellä bussipysäkeis-
tä, mahdollisesti johtuen muun muassa meluvaikutuksista pysäkkien läheisyydessä.
Muiden kerrostaloasuntojen sijoittumiseen tämä haitta ei kuitenkaan tuntunut vaikutta-
van. Vahvin vaikutus asutuksen tiivistymiseen todettiin olevan pääkatujen läheisyydellä.
Todennäköisyys asumisen kehittymiseen kerrostaloasunnoiksi väheni sitä mukaan mitä
kauempana pääkaduista ollaan. Myös muut tekijät vaikuttivat maankäytön todennäköi-
syyteen kehittyä tiiviimmäksi. Näitä tekijöitä olivat esimerkiksi maan hinta, alueen
asukkaiden koulutustaso sekä etäisyys metroon tai kaupungintaloon. (Cervero & Kang
2011)

Tutkimuksessa todettiin myös, että maan hinta oli yleisesti suurempi noin 300 metrin
säteellä pysäkeistä, ja vaikutus kasvoi entisestään sen jälkeen kun bussijärjestelmä muu-
tettiin keskikaistoille. Maan hinnat olivat ennen järjestelmän uusimista matalammat
noin 30 metrin säteellä pysäkeistä, mutta uuden järjestelmän parempien pysäkkien myö-
tä tämä vaikutus katosi. Maan hinnat olivat korkeimmillaan 30 ja 60 metrin säteiden
välisellä alueella, jonka jälkeen hinnat alkoivat laskea ollen kuitenkin edelleen huomat-
tavasti korkeammat kuin ennen uuden bussijärjestelmän käyttöönottoa. (Cervero &
Kang 2011) Seoulin esimerkkiä tarkastellessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että
Seoul on yksi maailman suurimmista kaupungeista jonka liikennemääriä ja maankäyttöä
ei voi suoraan verrata Suomen oloihin. Lisäksi BRT-järjestelmän kanssa samaan aikaan
kaupunkikuvaa parannettiin esimerkiksi poistamalla keskustan moottoritiet sekä lisää-
mällä huomattavasti puistoalueita, jotka ovat myös voineet vaikuttaa maan arvon ko-
hoamiseen.

Nopean bussijärjestelmän aiheuttamista vaikutuksista yksi on ympäristövaikutukset.
Vaikutusten suuruus riippuu käytetystä energiamuodosta, ja erilaiset käyttövoimamene-
telmät aiheuttavat erilaisia määriä sekä päästöjä että melua. Bussiliikenteen osalta on
Helsingin johdinautoselvityksessä arvioitu, että vuodesta 2016 alkaen siirrytään busseis-
sa käyttämään jäterasvoista tehtyä biodieseliä jonka CO2-tase on 80 prosenttia pienempi
kuin raakaöljypohjaisessa biodieselissä. On arvioitu, että vuonna 2016 puolet käytetystä
polttoaineesta on biodieseliä ja vuoteen 2020 mennessä on siirrytty kokonaan biodiese-
liin. Siirtymällä biopolttoaineisiin saadaan dieselbussiliikenteen CO2-päästöt alenemaan
88 prosenttia. Biopolttoaineiden käytöllä voidaan selvityksen mukaan myös laskea ty-
penoksidi- eli NOx-päästöjä 10 prosenttia sekä pienhiukkaspäästöjä 30 prosenttia. (Ant-
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tila et al. 2011, s.77) Arviot päästöarvojen kehityksestä vuoteen 2035 asti on kuvattu
taulukossa 10.

Taulukko 10: Dieselbussien päästöarvojen kehitys vuosina 2016 - 2035 (Anttila et al.
2011, s.79)

g/km 2016 2020 2025 2035
NOx 4.69 2.72 1.69 0.96
PM 0.045 0.026 0.017 0.007
CO2 684 222 205 153

Jos liikennöinti tehdään sähköbusseilla, tulee sähköntuotannon päästöt ottaa huomioon.
Helsingin johdinautoselvityksen mukaan Helsingin Energia myi vuonna 2009 sähköä
jonka hiilidioksidipäästöt olivat 126 g / kWh. Selvityksessä on oletettu, että vuosina
2014 - 2025 joukkoliikenteessä käytettävän sähkön tuotannon hiilidioksiditase on 75 g /
kWh. Vuodesta 2025 eteenpäin on oletettu, että fossiilisten polttoaineiden käyttö sähkön
tuotannossa on tippunut marginaaliseksi eikä hiilidioksidipäästöjä juurikaan enää synny.
(Anttila et al. 2011, s. 76)

Bussien aiheuttama melu vaihtelee käyttövoiman mukaan. Kanadassa tehtyjen melutut-
kimuksien mukaan perinteinen dieselbussin melutaso on noin 78 desibeliä 48 km/h -
nopeudella, kun taas hybridibussin melutaso samalla nopeudella on noin 75 desibeliä.
Sähköbussin melutaso 78 km/h -nopeudella on tutkimuksen mukaan vain noin 68 desi-
beliä eli 10 dB matalampi kuin dieselbussilla. Maakaasubussien huomattiin tuottavan
jopa 2 - 4 desibeliä enemmän melua kuin diesel- tai hybridibussien.(Ross & Staiano
2007)

Liikenneturvallisuuden osalta bussit ovat massiivisuutensa ansiosta melko turvallisia
niissä matkustaville, mutta samasta syystä hieman turvattomampia muille liikenteessä
olijoille. Kumipyörien jarrutusominaisuudet ovat kuitenkin paremmat kuin esimerkiksi
pikaraitiovaunujen ominaisuudet, jonka lisäksi busseilla voidaan väistää eteen tulevia
esteitä helposti.

3.2 Johdinauto

Johdinauto on ajoneuvo joka saa käyttöenergiansa yläpuolisista ajojohtimista. Ajojoh-
timet sitovat johdinauton tietylle reitille, mutta etuna on tekniikan yksinkertaisuus sekä
ajoneuvojen keveys. Ajojohtimien huonona puolena on visuaalinen haitta, sillä etenkin
risteyskohdissa infrastruktuuria tarvitaan melko paljon (Kuva 15). Lisäksi johdinauto ei
voi käyttää kiskoja paluujohtimena kuten raidevaihtoehdot, vaan siinä täytyy olla sekä
syöttö- että paluuvirralle oma ajolankansa sekä virroitinaisansa. Tämä johtaa sekä mo-
nimutkaisempaan infrastruktuuriin kaduilla että suurempaan määrään laitteistoa vaunun
katolla. Vaikka johdinauto onkin sidottu reitille johon ajojohtimet on rakennettu, se pys-
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tyy kuitenkin siirtymään jonkin verran sivusuunnassa toisin kuin raiteille sidotut kul-
kumuodot. Johdinauto pystyy väistämään esimerkiksi tielle pysäköityjä autoja tai tie-
työalueita, sillä sen sivuttainen siirtymä normaalilta reitiltään voi olla noin neljä metriä.
Kaikki ohituspaikat, risteykset ja varikkoalueet on varustettava vaihteilla, joka lisää
investointi- sekä ylläpitokustannuksia. Johdinauton suurin mahdollinen nopeus on ajo-
johtotekniikasta johtuen 75 - 80 km/h. (Anttila et al. 2011, liite 1)

Kuva 15: Johdinautolinjojen risteyskohta Modenassa Italiassa (Kuva Markku Immo-
nen).

Johdinautot voidaan myös varustaa apuvoimanlähteellä, jonka avulla ajoneuvo voi tar-
vittaessa liikkua ilman ajojohtimia. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi linjalla sattuneet
onnettomuudet tai viat ajojohtojärjestelmässä, jonka lisäksi varikoilla voidaan turvautua
apuvoimanlähteeseen paikoissa joissa johtimien rakentaminen olisi hankalaa tai kallista.
Jos apuvoimanlähteenä toimii polttomoottori, ei yleensä saavuteta yli 30 km/h nopeuk-
sia ja moottorilla kuljetut matkat eivät voi olla kovin pitkiä. Kuitenkin nykytekniikalla
voidaan saavuttaa tavallisia linjanopeuksia, jos käytössä on polttomoottorin ja sähkö-
käytön lisäksi tarpeeksi suuren tehon antava energiavarasto. Apumoottoreiden huonoja
puolia ovat painavuus, tilan vieminen sekä kustannukset, aivan kuten muissakin hybridi-
järjestelmissä. Helsingin johdinautoselvityksessä on ehdotettu dieselmoottoria parem-
miksi voimanlähteiksi esimerkiksi bensiini- ja etanolipolttomoottoreita sekä mikrotur-
biineita, sillä ne ovat teho-painosuhteeltaan parempia, halvempia ja tuottavat vähemmän
lähipäästöjä. (Anttila et al. 2011, liite 1)
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Johdinauto voi liikkua ilman ajojohtimia myös akkujen varassa. Nykyisin käytössä ole-
vat superkondensaattoreihin perustuvat järjestelmät pystyvät siirtämään autoa muuta-
man sadan metrin matkan, mutta kehitteillä on järjestelmä jolla voidaan siirtyä jopa
useita kilometrejä. Akkujen huono puoli on nykyään niiden tiheä uusimistarve sekä kor-
keat kustannukset. (Anttila et al. 2011) Tähän kuitenkin saattaa tulla muutos tarkastelu-
vuoteen 2035 mennessä. On myös mahdollista käyttää ladattavia akkuja niin, että ajo-
johtimia ei käytetä linjalla ollenkaan ja lataus tapahtuu pysäkeillä tai pääteasemilla. Täl-
laisen järjestelmän toimivuus on todistettu, mutta sen taloudellisuus ja käytettävyys ovat
vielä todistamatta. Kysymyksiä ovat ainakin latauksen kesto pysäkeillä sekä energiava-
raston paino.

Helsingin johdinautoselvityksessä on todettu, että johdinautojen tulee pystyä liikkumaan
ainakin lyhyitä matkoja myös ilman ajojohtimia. Matka voi olla esimerkiksi muutaman
korttelin väli, mutta nykytekniikalla on jo mahdollista saavuttaa esimerkiksi neljän ki-
lometrin ajo akkujen varassa. (Anttila et al. 2011, s. 68) Tekniikan kehittyessä tämän
työn tarkasteluvuonna 2035 saattaa jo huomattavasti pidempikin matka ilman ajojohti-
mia olla mahdollista ilman ylitsepääsemättömiä kustannuksia.

Johdinautojen käyttämästä energiasta keskimäärin 35 prosenttia saadaan talteen jarru-
tuksissa, ja tämä energia voidaan joko ottaa talteen ajoneuvon omiin energiavarastoihin
tai syöttää takaisin verkkoon. Siirrossa tapahtuu kuitenkin aina jonkin verran siirtohä-
viötä, jonka lisäksi ajoneuvon omat varastot lisäävät ajoneuvon painoa ja täten pienen-
tävät hyötykuormaa. (Anttila et al. 2011, liite 1)

Helsingin johdinautoselvityksessä (Anttila et al. 2011) todettiin, että Helsinkiin sopivis-
sa johdinautoissa tulisi olla vähintään sata paikkaa, joista 52 olisi istumapaikkoja ja 3
klaffi-istuimia. Tällä paikkamäärällä viiden minuutin vuorovälillä kapasiteetiksi muo-
dostuisi 1 200 matkustajaa tunnissa suuntaansa jos oletetaan käytettävän vain yhtä run-
kolinjaa. Niveljohdinautojen koko on suunnilleen sama bussin kanssa, jolloin kapasi-
teetti viiden minuutin vuorovälillä on myös niveljohdinautoilla noin 1 452 matkustajaa
tunnissa suuntaansa. Tulee myös ottaa huomioon katuinfrastruktuurin muuttuminen, jos
siirrytään telibusseista yksi- tai kaksinivelisiin busseihin. Tällöin esimerkiksi pysäkkien
pituus ei usein riitä, mutta nivelelliset ajoneuvot voivat kääntyä tiukemmista kulmista.
Esimerkki yksinivelisestä johdinautosta näkyy kuvassa 16.
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Kuva 16: Yksinivelinen johdinauto omalla kaistallaan Lyonissa Ranskassa (kuva Lyon
en Lignes).

Eurooppalaisissa tutkimuksissa on todettu, että johdinautojärjestelmät lisäävät matkusta-
jamääriä jonkin verran. Toisin kuin busseilla, johdinautoilla on pysyvää infrastruktuuria
joka lisää havaittavuutta, järjestelmän jäsennettävyyttä sekä pysyvyyttä. Joukkoliiken-
teen hyvän palvelutason säilymiseen tietyssä paikassa on helpompi luottaa kun ajojoh-
timet on rakennettu. Lisäksi joukkoliikenteen satunnaiskäyttäjät saattavat hahmottaa
joukkoliikennejärjestelmää paremmin johtimien näkyessä kadulla. Infrastruktuurin li-
säksi lisää matkustajia tuovat myös ympäristöystävällisyys, pienempi melutaso sekä
ajon tasaisuus verrattuna bussiin. (Anttila et al. 2011, s. 86)

Salzburgissa on arvioitu, että johdinautojärjestelmä lisää matkustajamääriä 15 - 20 pro-
senttia. Matkustajamäärän nousun ei kuitenkaan voida ajatella johtuvan ainoastaan joh-
dinautojärjestelmästä, sillä samaan aikaan on toteutettu linjastojärjestelyjä, kasvatettu
tarjontaa ja brändätty johdinautot runkolinjoiksi. (Anttila et al. 2011, s. 86)

Johdinautojärjestelmällä on selviä ympäristövaikutuksia, jonka lisäksi se vaikuttaa
maankäyttöön ja liikenneturvallisuuteen eri tavoin riippuen omien väylien käytön mää-
rästä. Johdinautojärjestelmän vaikutukset maankäyttöön sijoittuvat bussijärjestelmien ja
pikaraitiotiejärjestelmien välille. Rakennettava infrastruktuuri ei ole aivan niin järeä
kuin pikaraitiotiellä, mutta johtimet luovat silti jonkinlaista järjestelmän pysyvyyden
tunnetta. Johdinautoista löytyy huomattavasti vähemmän erilaisia toimivuus- tai vaiku-
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tustutkimuksia verrattuna busseihin tai pikaraitioteihin. Usein tutkimuksissa johdinauto
rinnastetaan sähkökäyttöiseksi bussiksi, jonka esimerkiksi maankäytölliset vaikutukset
ovat bussien kanssa samalla tasolla.

Johdinautojen ympäristövaikutukset aiheutuvat lähinnä sähkön tuotannosta, ja vaikutuk-
set lähiympäristöön ovat vähäisempiä kuin busseilla tai pikaraitioteillä. Sähkökäyttöi-
syyden ansiosta moottoriäänet puuttuvat eikä lähipäästöjä ole, jonka lisäksi raiteiden
puuttuessa raidemelu ja runkoäänet puuttuvat. Renkaat aiheuttavat jonkin verran ren-
gasmelua, mutta sen vaikutukset ovat merkittäviä vasta korkeammilla nopeuksilla joita
ei yleensä voida taajama-alueilla käyttää. Pikaraitiotien melutaso kasvaa kaarteissa,
mutta johdinautojen ei. (Anttila et al. 2011, s. 76)

Sähkökäyttöinen voimanlähde nostaa energiatehokkuuden yli kaksinkertaiseksi verrat-
tuna perinteisiin polttomoottoreihin. Tällä hetkellä sähkökäyttöisyys on tutkimusten
mukaan tehokkain tapa pienentää joukkoliikenteen ympäristökuormitusta, eikä tällä
hetkellä ole myöskään nähtävissä muutosta asiaan. Johdinauto ei tuota lähipäästöjä, ja
sen tuottama melu on vähäisempää sekä ympäristön että matkustajan kannalta. Tästä
syystä johdinautot sopivat hyvin myös yhdistetyille joukkoliikenteen ja kevyen liiken-
teen kaduille sekä rauhallisille asuinalueille. Taulukossa 11 on kuvattu johdinautojen
päästöjen ennuste Helsingin johdinautoselvityksen mukaan. Selvityksessä oletettiin, että
vuoteen 2035 mennessä on siirrytty biopolttoaineisiin ja sähköntuotantoon joka ei ai-
heuta hiilidioksidipäästöjä. (Anttila et al. 2011, s.77)

Taulukko 11: Johdinautojen päästöarvojen kehitys vuosina 2016 - 2035 (Anttila et al.
2011, s.79)

g/km 2016 2020 2025 2035
NOx 0.48 0.48 0 0
PM 0.013 0.012 0 0
CO2 258 258 0 0

Kanadassa tehdyn melututkimuksen mukaan johdinautot ovat huomattavasti busseja
hiljaisempia pienillä nopeuksilla, mutta suurilla nopeuksilla rengasmelun osuus koros-
tuu eikä moottoritekniikalla ole enää niin suurta merkitystä (Kuva 17). Esimerkiksi taa-
jamanopeudella 20 mailia tunnissa eli noin 32 km/h ero johdinautojen ja dieselbussien
välillä on noin 16 desibeliä. Hiukan suuremmalla 48 km/h -nopeudella (30 mph) ero
dieselbussin ja johdinauton välillä on vielä noin 10 desibeliä. Hybridibussilla melutaso
on hieman dieseliä matalampi, mutta silti noin 5 desibeliä korkeampi kuin johdinautoil-
la. (Ross & Staiano 2007)
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Kuva 17: Ohikulkevien ajoneuvojen meluarvoja tasaisella nopeudella. Punaisella vii-
valla hybridibussi, sinisellä dieselbussi ja vihreällä johdinauto. (Ross & Staiano 2007)

Liikenneturvallisuuden osalta johdinauto on turvallinen sen matkustajille, mutta hieman
turvattomampi muille liikenteessä olijoille. Tämä johtuu samaan tapaan vaunujen mas-
siivisuudesta kuin busseillakin. Muiden liikkujien turvallisuus on kuitenkin johdinautol-
la korkeampi kuin pikaraitiovaunuilla, sillä kumipyörien jarrutusominaisuudet ovat
huomattavasti paremmat kuin kiskoilla kulkevien metallipyörien. Lisäksi johdinautolla
voidaan väistää eteen tulevaa estettä toisin kuin pikaraitiovaunuilla. Liikenneturvalli-
suus myös kasvaa mitä enemmän käytetään joukkoliikenteen omia väyliä ja kaistoja.
Johdinautojen liikenneturvallisuutta huonontava puoli on melun vähäisyys, sillä muut
liikenteessä olijat eivät välttämättä kuule ajoneuvon lähestyvän.

3.3 Pikaraitiotie

Pikaraitiotie on joukkoliikennemuoto, jossa vaunut tai useasta vaunusta muodostetut
junat kulkevat kiskoilla saaden käyttövoimansa ilmajohdoista. Pikaraitiotien eroaa rai-
tiotiestä siinä, että se pyritään rakentamaan erilliselle väylälle tai omalle kaistalleen aina
kun mahdollista. Lisäksi pikaraitiotien pysäkkivälit ovat yleensä perinteistä raitiotietä
pidemmät. Näillä eroilla saavutetaan pikaraitiotielle perinteistä raitiotietä nopeammat
matka-ajat, sekä lisätään palvelun luotettavuutta. Vertailemalla eri kaupunkien pikarai-
tiotiejärjestelmiä on keskinopeudeksi todettu noin 20,7 km/h muun liikenteen seassa ja
27,7 km/h omalla väylällään (Hass-Klau et al. 2003).
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Pikaraitiotien ominaisuuksia ovat Steer Davies Gleaven (2005) mukaan
kulkeminen metallipyörillä tiehen upotetuilla kiskoilla
toiminen jyrkemmissä mäissä ja tiukemmissa mutkissa kuin raskas raideliikenne
manuaalinen ohjaus, joskin täysi automaatiokin on mahdollista täysin muusta
liikenteestä erotetuissa systeemeissä
nopea mutta matkustajille mukava kiihdytys ja jarrutus
mahdollisuus yhdistää vaunuja tai kokonaisia junia pidemmiksi juniksi
sähkökäyttöisyys, vaikka voi toimia myös polttoaineella
matkustajille tarjottu täysi tai ainakin osittainen mahdollisuus nousta vaunuun
samasta tasosta pysäkkitason kanssa
lipunmyynti laitteiden tai konduktöörien avulla, jolloin kuljettaja ei myy lippuja
sekä
keskitetty ohjaus ja turvallisuuden seuranta.

Pikaraitioteillä on monia etuja muihin joukkoliikennemuotoihin nähden. Pikaraitiotie
lävistää kaupungin pysyvällä, näkyvällä ja hyväksytyllä infrastruktuurilla, joka koetaan
luotettavaksi. Pysyvän infrastruktuurin on todettu auttavan yrityksiä ja yksityishenkilöi-
tä tekemään päätöksiä siitä, mihin he haluavat sijoittua. Raiteet ovat merkki siitä että
alue tulee pysymään elävänä ja sen kehitykseen myös mahdollisesti panostetaan. Palve-
lu on säännöllistä ja ennustettavaa, matka-ajat ja palvelu on luotettavaa sekä reitit hel-
posti hahmotettavia. Pysäkit ovat esteettömiä ja etenkin matalalattiaisessa kalustossa
korkeuseroja pysäkkilaiturin ja vaunun välillä ei ole. Pysäkit ovat näkyviä ja ympäris-
töstään erottuvia, ja niillä tarjotaan usein ajantasaista matkustajainformaatiota. Matkan
laatu koetaan korkeaksi koko matkalla, oli rata eroteltu kokonaan muusta liikenteestä tai
ei.

Teknisiä hyviä puolia pikaraitiotiellä on esimerkiksi lyhyet pysäkkiajat sekä suuri kapa-
siteetti etenkin liittymäetuisuuksilla varustetuilla radoilla. Nämä edut toki saavutetaan
myös bussi- tai johdinautojärjestelmällä jos etuudet ovat samat ja käytetään
avorahastusta. Pikaraitiotie tarjoaa lisäkapasiteettia kuljetuksiin etenkin siellä, missä
katujen kapasiteetin nostaminen ei ole hyväksyttävää. Liikenteellisistä vaikutuksista
pikaraitiotien ominaisuuksia ovat integraatio uuteen maankäyttöön ja uusien alueiden
rakentamiseen, erilaisten keskustojen yhdistäminen toisiinsa sekä integraatio muihin
joukkoliikennevälineisiin. Nämä vaikutukset tosin tulevat näkyviin vain siinä
tapauksessa että ne on otettu huomioon jo suunnitteluvaiheessa. (Steer Davies Gleave
2005) Pikaraitiotien hyvä puoli on myös se, että se voi kulkea kävelykaduilla (Kuva 18).
Raiteilla kulkevien vaunujen liike on ennakoitavaa, eikä matalilla nopeuksilla aiheuta
liikenneturvallisuusriskejä. Esimerkiksi Strasbourgissa pikaraitiotielinjaus on vedetty
kävelykadun läpi.
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Kuva 18: Pikaraitiotie kävelykadulla Strasbourgissa Ranskassa (kuva Kalle Vaismaa).

Raideliikenteen verkko on usein harva, jolloin tarvitaan syöttöliikennettä. Tästä syystä
matkustajat joutuvat usein vaihtamaan kulkuneuvoa, joka koetaan negatiivisena ja tois-
ten kulkumuotojen houkuttelevuutta lisäävänä asiana. Vaihdon tarvetta voidaan vähen-
tää integroiduilla järjestelmillä, joissa sama vaunu voi kulkea eri joukkoliikennemuoto-
jen kiskoja pitkin. Tavallisesti yhteen integroituja järjestelmiä ovat joko paikallisliiken-
teen rautatiet ja raitiotiet tai paikallisliikenteen rautatiet ja metroradat. Integroiduilla
järjestelmillä voidaan saavuttaa vaihdottomuuden lisäksi kattavammat liikenneyhteydet,
lyhyemmät matkustusajat sekä alhaiset investointi- ja käyttökustannukset. (Kuisma &
Pitkänen 2003)

Pikaraitiotien kulkua katoverkolla voidaan tehdä sujuvammaksi esimerkiksi liikenneva-
loetuuksilla. Etuudet toimivat yleensä niin, että vaunujen ei tarvitse jarruttaa liittymää
lähestyessään. Järjestelmä tunnistaa vaunun lähestymisen ja ilmoittaa siitä kuljettajalle
erillisellä opastinvalolla, jotta vaunu voidaan ajaa suoraan liittymän läpi hidastamatta.
Helsingin nykyisessä raitiovaunujärjestelmässä raitiovaunuille on vain oma vuoro, joka
jätetään käyttämättä jos vaunua ei liittymän yli ole menossa. (Alku 2010)

Yhden pikaraitiovaunun paikkamäärä on noin 150, jolloin kapasiteetiksi muodostuu
viiden minuutin vuorovälillä 1 800 matkustajaa tunnissa suuntaansa. Tällöin kahden
pikaraitiovaunun junalla saavutetaan noin 300 paikkaa ja kapasiteetiksi 3 600 matkusta-
jaa tunnissa suuntaansa. Tämä on noin neljä kertaa enemmän kuin tavallisen bussijärjes-
telmän kapasiteetti ja noin kaksi kertaa enemmän kuin BRT-järjestelmän kapasiteetti.
Pikaraitiotiejärjestelmällä voidaan operoida myös pienemmillä matkustajamäärillä, ja
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esimerkiksi Britanniassa useimmat pikaraitiotiet operoivat vain 2 500 matkustajalla tun-
nissa suuntaansa. Tämän suuruisella matkustajamäärällä pitkäaikaiset käyttökustannuk-
set ovat samaa luokkaa bussien kanssa, mutta etuna ovat nopeammat matka-ajat ja mat-
kan korkeampi laatu. (Steer Davies Gleave 2005, s. 8-9)

Hass-Klau et al. (2003) on todennut suotuisimmaksi matkustajamääräksi pikaraitiotielle
2 500 matkustajaa tunnissa ja vähiten suotuisaksi 900 matkustajaa tunnissa, eli 900
matkustajalla per tunti pikaraitiotietä ei vielä kannata rakentaa. Pikaraitiotiejärjestelmä
ei siis suinkaan vaadi suurimman kapasiteetin mukaisia matkustajamääriä toimiakseen.
Hass-Klaun & Cramptonin (2002) tekemässä pikaraitiotiekaupunkien vertailussa me-
nestyksekkäimmät kaupungit olivat Freiburg noin 200 000 asukkaalla, Zürich noin 360
000 asukkaalla sekä Basel 192 000 asukkaalla, joten myöskään korkeaa asukaslukua ei
pikaraitiotien menestykseen vaadita.

Pikaraitioteiden on todettu houkuttelevan Iso-Britanniassa autoilijoita käyttäjiksi, ja
noin 20 prosenttia ruuhkahuipputunnin matkustajista on siirtynyt pikaraitiotiehen henki-
löautosta. Lisäksi jopa puolet pikaraitioteiden viikonloppujen matkustajista on siirtynyt
henkilöautoista käyttämään pikaraitioteitä. (Steer Davies Gleave 2005, s. 34) Hass-Klau
et al. (2003) kirjallisuustutkimuksen mukaan pikaraitiotien houkuttelemien autoilijoiden
määrä kaikista pikaraitioteiden matkustajista vaihtelee 4 - 22 prosentin välillä. Jos todel-
la halutaan vähentää ruuhkia, se ei onnistu ainoastaan pikaraitiotien avulla. Jotkut autoi-
lijat siirtyvät pikaraitiotien käyttöön välttääkseen ruuhkia, joka vapauttaa tilaa teille
uusia henkilöautoja varten. Avuksi tulee ottaa pysäköintipaikkojen vähentäminen kes-
kustoissa, pysäköintimaksujen korotus sekä toimivan liityntäpysäköinnin rakentaminen.
Pikaraitiotiestä tulee tehdä oikeasti houkuttelevampi vaihtoehto myös vakiintuneille
henkilöautojen käyttäjille. (NAO 2004, s. 24) Eri kaupunkien pikaraitioteitä tutkittaessa
on kuitenkin huomattu, että autonomistus on laskee 300 ja 600 metrin käytävillä
pikaraitiotien varrella verrattuna muihin alueisiin. Lisäksi tarkasteltaessa
autonomistusasteen kehitystä vuosien saatossa, Ranskan ja Saksan kaupungeissa nähtiin
selvää kasvun hidastumista. (Hass-Klau et al. 2004)

Autoistuneessa yhteiskunnassa kauppiaat ja muut yrittäjät ovat usein sitä mieltä, että
pysäköintipaikkojen ja henkilöautoliikenteen vähentäminen liiketilan ympäristöstä vä-
hentää asiakkaita. Tästä syystä voi olla vaikeaa saada kauppiaat ja heidän edustajansa
puolelleen kun pyritään poistamaan henkilöautoliikenteen etuuksia esimerkiksi pikarai-
tiotien rakentamisen vuoksi. Ranskassa Montpellierin kaupungissa ratkaistiin tämä on-
gelma tarjoamalla liikkeenharjoittajille rahallista kompensaatiota, jos he pystyivät todis-
tamaan että heidän liiketoimintansa oli kärsinyt pikaraitiotien rakennustöiden takia. Ra-
dan valmistumisen jälkeen kompensaatioita ei kuitenkaan enää voinut saada. (Hylén &
Pharoah 2002, s. 84) Lyonissa Ranskassa pyrittiin voittamaan kauppiaiden ja asukkai-
den vastustus viemällä heidät Nantesiin ja Strasbourgiin katsomaan hyvin toimivia pika-
raitiotiejärjestelmiä, jonka lisäksi luotiin internetiin virtuaalitodellisuus, jossa saattoi
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käydä katsomassa miltä kaupunki näyttää uudistuneena rakennustöiden jälkeen. (Ranta-
la 2009) Toisaalta pikaraitioaseman sijoittaminen alueelle voi nostaa jalankulkijoiden
määrää huomattavasti, jolloin kaupan kannattavuus nousee. Esimerkiksi Bremenissä
kauppiaat protestoivat kun pikaraitiotien linjaus suunniteltiin siirrettäväksi pois pää-
kauppakadulta. (Hass-Klau et al. 2004)

Britanniassa tutkittiin pikaraitioteiden odotettuja hyötyjä verrattuna niiden saavuttamiin
heti rakentamisen jälkeen sekä 2 - 10 vuotta myöhemmin. Tutkimuksessa todettiin, että
tavoite nopeista, säännöllisistä ja luotettavista matkoista toteutui joka linjalla joko huo-
nosti tai keskinkertaisesti heti rakentamisen jälkeen, mutta seuraavalla tarkastelukerralla
tulos on parantunut jokaisella tarkastellulla linjalla hyvään. Integraatio muihin kulku-
muotoihin on joko parantunut tai pysynyt samana tarkastelukertojen välillä. Ruuhkia
linjat ovat vähentäneet joko keskinkertaisesti tai huonosti, vaikka linjat ovatkin saaneet
jopa 20 prosenttia matkustajistaan henkilöautoliikenteeltä. Kaupungin imago on paran-
tunut hyvin kaikissa tapauksissa joko heti tai toiseen tarkastelukertaan mennessä. (NAO
2004, s. 20)

3.3.1 Menestyksen tekijät

Hass-Klau & Crampton (2002) tutkivat useita satoja pikaraitiotiekaupunkeja ja määritte-
livät 11 pikaraitiotiejärjestelmän menestykseen vaikuttavaa tekijää. Merkitsevimpiä
tekijöitä olivat asukastiheys 300 metrin säteellä linjan varrelta, kuukausilippujen hinnat
verrattuna maan tulotasoon, kävelykatujen pituus kaupungin asukaslukuun verrattuna
sekä matkakorttia käyttävien matkustajien osuus. Nämä neljä tekijää myös vahvistavat
toisiaan, luoden yhdessä kannattavimman pikaraitiotiejärjestelmän. Muita menestykseen
vaikuttavia tekijöitä ovat keskinopeus, uusien pikaraitiovaunujen osuus kaikista vau-
nuista, pienin vuoroväli minuutteina, liityntäpysäköintipaikat pikaraitiotiekilometriä
kohti, pikaraitiotieverkoston tiheys ratakilometreinä verrattuna asukaslukuun, kaupun-
gin keskustan pysäköintipaikkojen määrä verrattuna keskustan kokoon sekä muiden
kaupunkiratojen tarjonta. (Hass-Klau & Crampton 2002)

Hylén ja Pharoah kuvaavat tutkimuksessaan eri kaupungeissa toteutettujen pikaraitiotei-
den hyviä ja huonoja puolia ja onnistumista tavoitteissaan. Tutkittuaan Englannissa to-
teutettuja pikaraitioteitä he ovat koonneet listan asioista, jotka tulee pikaraitiotietä suun-
niteltaessa ottaa huomioon. Näitä ovat maankäyttö, kaupungin kehittyminen tulevaisuu-
dessa, integraatio muun joukko- ja yksityisliikenteen kanssa, pikaraitiotie osana kau-
punkisuunnittelua, pikaraitiotie sosiaalisen kehityksen tuottajana sekä pikaraitiotie ym-
päristön kehittämisen välineenä. (Hylén & Pharoah 2002, s. 50) Britannian pikarai-
tiotieprojekteja tutkiessa on todettu, että erityisen tärkeää on järjestää integrointi muu-
hun liikenteeseen mahdollisimman nopeasti (Kuva 19). Matkustajia menetetään jos heti
linjan auetessa ei yhteyksiä muuhun joukkoliikenteeseen ole hoidettu toimiviksi, ja ko-
ko linjaston maine kärsii. (NAO 2004, s. 23) Suunnittelussa kaavoituksen ja liikenne-
suunnittelun tulee toimia yhdessä niin, että tiheä maankäyttö on kaavoitettu kun pikarai-
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tiotietä aletaan suunnitella tai viimeistään silloin kun linja on rakennettu. Lisäksi raitei-
den pitäisi kulkea sinne jossa kehitystä tapahtuu eikä sinne, mihin raiteet on halvin ra-
kentaa. (Hass-Klau et al. 2004, s. 156)

Kuva 19: Yhdistetty pikaraitiotie- ja bussipysäkki Saarbrückenissa Saksassa (kuva Light
Rail Now).

Kun tutkittiin viittä eri Britanniassa avattua pikaraitiolinjaa huomattiin, että kolmessa
viidestä pikaraitiotiesysteemistä ei ole onnistuttu saamaan odotettua määrää matkustajia.
Matkustajamäärät ovat olleet 25 - 45 prosenttia pienemmät kuin ennustetut. Kuitenkin
niillä kahdella linjalla viidestä joilla matkustajia on saatu jopa 5 prosenttia enemmän
kuin ennustettiin, matkustusmukavuus on laskenut ruuhka-aikoina ahtaissa vaunuissa.
Syiksi odotettua alhaisempiin matkustajamääriin voidaan listata esimerkiksi ylioptimis-
tiset ennusteet, alkuvaiheen operointiongelmat, kilpailu bussien kanssa, asemien korke-
usero katujen kanssa sekä asukkaiden määrän ja maankäytön muuttuminen. Korkeusero
vaikuttaa matkustajamääriin siten, että kun raiteet ovat eri tasossa saavutettavuus on
huonompi ja matkustajien on pakko vaihtaa tasoa aina kulkumuotoa vaihtaessaan. Tut-
kituilla alueilla maankäytön muuttuminen näkyi siten, että vanhoja kerrostaloja linjan
vaikutusalueelta purettiin ja tilalle rakennettiin matalampia, pienemmän ihmismäärän
asuntoja. (NAO 2004)

Ranskan pikaraitioteitä tutkittaessa on löydetty muutama asia, joihin tulisi kiinnittää
erityistä huomiota pikaraitiotietä suunniteltaessa. Jotta pikaraitiotiestä saataisiin menes-
tyvä, se tulisi rakentaa sellaisille käytäville, joilla on jo valmiiksi suuri bussiliikenteen
kysyntä. Tämän lisäksi bussiliikenteen ei tulisi kilpailla pikaraitiotien kanssa, vaan tu-
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kea tätä tarjoamalla liityntäyhteyksiä. Menestystekijänä on ollut myös katutilan muok-
kaaminen kävelypainotteiseksi, sekä autojen korvaaminen muilla kulkumuodoilla. Pika-
raitiotien tulisi saada täydet liikennevaloetuudet, jotta se voi kulkea pysähtymättä. Li-
säksi menestyksen takaamiseksi tulisi keskittyä pikaraitiotien imagon kehittämiseen,
sekä tarjota yksin joukkoliikenteelle tarkoitettua rahoitusta. Pikaraitiotieprojektin onnis-
tuminen vaatii myös vahvaa poliittista tahtoa, jolla projektia tuetaan. (Semaly & Faber
Maunsell 2003, s. 33)

Babalik-Sutcliffe tutki kahdeksaa eri pikaraitiotiejärjestelmää Britanniassa, Yhdysval-
loissa sekä Kanadassa. Hän määritteli kehikon, jonka avulla voidaan arvioida pikarai-
tioteiden menestystä sekä kehittää niitä. Kehikossa arvioidaan 32 eri tekijää, ja mitä
useampi tekijöistä on pikaraitiotiejärjestelmällä voimassa, sitä menestyksekkäämpi se
teorian mukaan on. Tekijöitä ovat:

Maankäytölliset tekijät: kauppakeskusta on elävä, työpaikka- ja kauppa-alueet
sijoittuvat suurimmalta osin kauppakeskustaan tai muihin keskustoihin joita jär-
jestelmä palvelee, kaupungin asukastiheys on keskimääräinen tai korkea ja kau-
punki on kehittynyt säteittäisesti ja pikaraitiotie kulkee yhdellä näistä säteistä
Sosiaalis-taloudelliset tekijät: projektilla on vahva paikallinen tuki, joukkolii-
kenne nähdään henkilökohtaisen turvallisuuden kannalta turvallisena, joukkolii-
kenteen kulkumuoto-osuus on korkea

o lisäksi jos järjestelmä palvelee pienituloisten alueita bussilippujen hinto-
jen pitää olla kontrolloitavissa, ja jos se palvelee keski- tai suurituloisten
alueita linjan pitää olla sijoittunut suuren joukkoliikennekysynnän käytä-
vään

Suunnittelutekijät: pikaraitiotien suunnittelu on tehty yhdessä seudun kehitys-
suunnitelmien sekä alueen muiden kehityssuunnitelmien kanssa, asemat on in-
tegroitu hyvin olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen lähelle matkustustarpei-
ta, järjestelmä kehittää huomattavasti saavutettavuutta (esim. matkalla keskustan
läpi), järjestelmä sijoittuu kehittyneelle kaupunkikäytävälle, liikennekäytävä ei
palvele taantuneita alueita ja käytävä on kilpailukykyinen kasvun trendien kans-
sa
Kustannustekijät: järjestelmä on halpa, tai jos se on kallis niin alue on erittäin
sopiva raideinvestoinneille (toisin sanoen maankäytölliset ja sosiaalis-
taloudelliset tekijät suurimmalta osalta pätevät)
Operointitavat: vuoroväli on hyvin lyhyt (alle 5 minuuttia tai huomattavasti pie-
nempi kuin muiden alueen joukkoliikennejärjestelmien), käytössä on maksukort-
tijärjestelmä jolla voi matkustaa rajoittamattomasti esimerkiksi päivän tai kuu-
kauden, vaihdot eri kulkumuotojen välillä ovat ilmaisia, tarjotaan ilmaisia mat-
koja tietyillä linjaston osilla tiettyihin ei-ruuhkaisiin aikoihin, järjestelmää
markkinoidaan ja mainostetaan tehokkaasti ja turvallisuutta valvomassa on hen-
kilökuntaa vaunuissa, asemilla sekä liityntäpysäköintialueilla
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Liikennesuunnittelutavat: bussijärjestelmä on organisoitu uudelleen ja integroitu
raidejärjestelmään, ilmaisia pysäköintipaikkoja tarjotaan järjestelmän käyttäjille
ja keskusta-alueen pysäköinti on rajoitettua
Maankäytön suunnittelun tavat: kunnat sovittavat kehityssuunnitelmansa raide-
liikenteen mukaisiksi, asema-alueiden kehittäjille tarjotaan kannustimia esim.
verovähennysten muodossa jotta alueelle saataisiin tiivistä ja liikenteeseen sopi-
vaa rakentamista, uudet julkiset rakennukset sijoitetaan tai nykyiset siirretään
asemien seuduille, tietyt keskustojen kadut muutetaan kävelykaduiksi keskustan
houkuttelevuuden lisäämiseksi ja kaupungin kehittämistä tuetaan etenkin kes-
kustoissa sekä taantuneilla alueilla linjan varrella.

Lisäksi samassa julkaisussa (Babalik-Sutcliffe) todetaan, että jos raideliikenne joutuu
kilpailemaan muun joukkoliikenteen kanssa ja jos sillä ei ole hyviä etuisuuksia liiken-
teessä autoihin nähden, järjestelmään ei kannata suunnitella kovin tiheää pysäkkiväliä
eikä pitkiä osuuksia muun liikenteen seassa.

3.3.2 Esimerkkejä eri kaupungeista

Pikaraitioteiden menestystarinana voidaan pitää Freiburgin kaupunkia Saksassa, joka
ylsi ensimmäiselle sijalle Hass-Klaun ja Cramptonin pikaraitiotievertailussa. Matkusta-
jamäärät ovat nousseet jatkuvasti, ja vuonna 1999 kaupungissa tehtiin 45 miljoonaa pi-
karaitiotiematkaa ja yhteensä 65,4 miljoonaa joukkoliikennematkaa. Keskimäärin jokai-
nen asukas teki 323,8 matkaa joukkoliikenteessä vuodessa. Kaupungissa on noin 200
000 asukasta, ja pikaraitiotien pituus on muihin saman kokoisiin kaupunkeihin verrattu-
na lyhyt, noin 27,5 kilometriä. Freiburgissa on käytössä myös monissa muissa Euroopan
maissa käytetty niin sanottu ympäristömatkakortti, jolla kortin haltija voi kuukausimak-
sua vastaan matkustaa rajattoman määrän. Kortin käyttöönotto nosti kaupungin joukko-
liikennematkojen määrän 29 miljoonasta 35,9 miljoonaan kahdessa vuodessa. Pikarai-
tiotien menestys perustuu suurilta osin maankäytön ja liikennejärjestelmän suunnittelun
yhteistyöhön. Pikaraitiotie kulkee suoraan kahden uuden asuinalueen läpi, jonka lisäksi
kaupungissa on muutettu huomattava määrä katuja kävelykaduiksi. Freiburgin kohdalla
tulee huomata, että kaupungin asukastiheys oli huomattavan matala verrattuna muihin
pikaraitiotiekaupunkeihin sekä 300 että 600 metrin säteellä linjasta. (Hass-Klau &
Crampton 2002)

Kaupungissa on jopa kahdeksan kilometriä kävelykatuja, jonka lisäksi kaikki asuinalu-
eiden kadut on rauhoitettu erilaisilla katukuvan muutoksilla sekä 30 km/h nopeusrajoi-
tuksella. Kaupungin pyörätieverkko on noin 161 kilometriä, ja pyöräilyn kulkumuoto-
osuus on 19 prosenttia. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on 21 prosenttia, ja autoi-
lun 39 prosenttia. Kaupungin menestys sekä joukkoliikenteen että pyöräilyn osalta on
hidastanut henkilöautoliikenteen kasvua selvästi matalammaksi kuin muissa saksalaisis-
sa kaupungeissa. Joukkoliikenteen operaattorin mukaan joukkoliikenteen menestys kau-
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pungissa johtuu useasta eri tekijästä. Pikaraitiotiellä on etuisuus kaikissa liikennevalois-
sa, raiteille on oma väylänsä jolloin vaunut eivät kulje muun liikenteen seassa, vaunut
ovat matalalattiaisia, pikaraitiotie kulkee suoraan asuinalueiden lävitse sekä vuorovälit
ovat lyhyitä. Vuoroväli on talvisin kaksi minuuttia ja kesäisin neljä, sillä kesällä pyöräi-
lyn suuri määrä vie matkustajia pikaraitiotieltä. (Hass-Klau & Crampton 2002)

Strasbourgin kaupungissa Ranskassa on noin 250 000 asukasta ja alueella noin 460 000.
Ensimmäinen, 12,6 kilometriä pitkä raideosuus avattiin vuonna 1994 ja toinen, 12,2
kilometriä pitkä osuus vuonna 2000 (Kuva 20). Ensimmäisen linjan kokonaiskustan-
nukset olivat noin 296 miljoonaa euroa vuoden 1990 hinnoissa. Linjasta 1,2 kilometriä
on tunnelissa, ja kokonaishinnasta noin 73 miljoonaa kului tunnelitöihin. Linjan varrel-
la, 400 metrin säteellä pysäkeistä asuu noin 105 000 asukasta ja työskentelee noin 65
000 ihmistä. Vuoroväli on keskustassa kaksi minuuttia ja kaukaisemmilla alueilla neljä.

Kuva 20: Pikaraitiotie omalla väylällään Strasbourgissa Ranskassa (kuva Aimo Pekka-
lin).

Vuonna 1992 eli ennen pikaraitiotiejärjestelmän rakentamista joukkoliikennematkoja
tehtiin 40 miljoonaa vuodessa, ja vuonna 1998 eli neljä vuotta rakentamisen jälkeen
matkoja tehtiin 60,1 miljoonaa. Pikaraitiotien matkustajamäärät kasvoivat vuodesta
1997 vuoteen 2002 18 miljoonasta 35 miljoonaan. Tämä nousu johtui todennäköisesti
toisen linjan rakentamisesta sekä ensimmäisen linjan pidentämisestä. Talvikuukauden
arkipäivän bussimatkustajat laskettiin nykyisessä pikaraitiotiekäytävässä vuonna 1991.
Matkustajia oli 17 000, kun taas neljän vuoden kuluttua pikaraitiotien avaamisen jälkeen
saman väylän pikaraitiotiematkustajia oli noin 65 000. Keskimäärin matkustajia oli
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vuonna 1997 55 000 päivässä ja vuonna 2002 100 000 päivässä. (Hass-Klau et al. 2003)
Pikaraitiotien rakentamisen yhteydessä tehtiin myös paljon parantamistoimenpiteitä
muuhun liikennejärjestelmään. Raitiotieverkosta pyrittiin saamaan joukkoliikenteen
selkäranka, jonka lisäksi panostettiin verkoston liittämiseen bussilinjastoon. Myös pyö-
räilyä ja kävelyä edistettiin ja infrastruktuuria parannettiin, minkä lisäksi asukkaat pyrit-
tiin saamaan osallisiksi projektiin. Koko kaupunki pyrittiin suunnittelemaan uudestaan
uuden joukkoliikennejärjestelmän ehdoilla. (Rantala 2009)

Ranskalaisten pikaraitioteiden menestystä tarkastellessa tulee kuitenkin ottaa huomioon
erilaiset rahoitusmallit. Ranskassa kaupungit saavat kerätä veroa suoraan joukkoliiken-
teelle käytettäväksi. Tämä niin sanottu versement transport toimii siten, että yli yhdek-
sän työntekijän yritykset maksavat tietyn prosentin palkkakustannustensa perusteella.
Veron maksimiarvo on nykyään 1,8 prosenttia, ja sitä saa periä jokaiselta tarpeeksi suu-
relta yritykseltä yhteensä kuusi vuotta. Vero alenee tietyllä prosenttimäärällä kolmannen
vuoden jälkeen. Vuoteen 2002 mennessä Ranskan raitiotieprojektien rahoituksesta on
tullut noin 40 prosenttia tästä verosta. Huomioon tulee ottaa myös se, että Ranskassa
pikaraitioteitä ei rakenneta omana projektinaan, vaan rakentamiseen liittyy aina perus-
teellinen kaupunkitilan uudistaminen esimerkiksi autoliikenteen rajoittamisena ja käve-
lykatujen lisäämisenä. (Rantala 2009)

Esimerkkinä pienestä pikaraitiotiekaupungista on Montpellier Ranskassa. Kaupungissa
oli vuonna 2002 noin 230 000 asukasta, ja silti 15 kilometrin mittainen pikaraitiotie kul-
jetti noin 60 000 matkustajaa päivässä jo puoli vuotta operointinsa alkamisen jälkeen.
Suuren matkustajamäärän johdosta vuosi liikennöinnin aloittamisen jälkeen vaunujen
pituus päätettiin muuttaa 30 metristä 40 metriin (Kuva 21). Linja on heilurilinja joka
kulkee kaupungin päästä toiseen kulkien linjan keskivaiheilla kaupungin keskustan läpi.
Raitiotien rakentamisen jälkeen kaupungin alueella on kulkenut 28 bussilinjaa, joiden
pituus yhteensä on 320 kilometriä. Linjan avaamiseen liittyi kampanja, jossa informoi-
tiin alueen asukkaita ja liikkeenharjoittajia uuden linjan ominaisuuksista ja hyödyistä.
Alueella tehtiin myös useampia mielipidekyselyitä aiheesta. Raiteiden rakentamisen
lisäksi kaupunkikuvaa parannettiin esimerkiksi istuttamalla 2 000 uutta puuta, rakenta-
malla lisää pyöräteitä sekä 2 000 uutta pyörätelinettä. Montpellierin pikaraitiotie raken-
nettiin niin, että se kulkee erilaisten keskusten läpi sekä esimerkiksi sairaaloiden ja kou-
lujen ohi. Näin saatiin suuri määrä potentiaalisia matkustajia linjan varrelle. Tämän li-
säksi pikaraitiotie kulki myös kaavoitettujen mutta rakentamattomien alueiden läpi, sekä
esimerkiksi peltoalueella jossa ei ollut suunnitteluvaiheessa vielä mitään. Rakentamisen
aikana ja sen jälkeen alueelle on noussut 5 - 7 -kerroksisia asuintaloja sekä toimistotilo-
ja ja palveluita. (Hylén & Pharoah 2002)
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Kuva 21: Pikaraitiovaunu Montpellierissä Ranskassa (kuva Wikimedia Commons).

West Midlandsissa Britanniassa rakennettiin pikaraitiotie suurimmaksi osaksi vanhan,
käyttämättömän raskaan raideliikenteen väylälle. Tästä johtuen pikaraitiotie ovat suu-
rimmalta osin eri tasossa muun liikenteen kanssa aiheuttaen matkustajille pakon tason
vaihtoon. Lisäksi pikaraitiotie ei ole näkyvä osa katukuvaa, sillä se on sijoitettu usein
leikkauksiin ja muuta liikennettä alemmalle tasolle. Kyseinen linja ei ole menestynyt
kovin hyvin, ja yleinen mielipide kaupungissa on että pikaraitiotie ei johda mihinkään.
Tämä linja on varoittava esimerkki siitä, että pikaraitiotietä ei tulisi suunnitella täysin
itsenäiseksi ja erilliseksi järjestelmäkseen, vaan integroida se kiinteästi muuhun liiken-
teeseen ja maankäyttöön. (Hylén & Pharoah 2002, s. 44)

Epäonnistuneista pikaraitiotiejärjestelmistä voidaan ottaa esimerkiksi myös Sheffieldin
kaupunki Englannissa. Järjestelmälle ennustettiin 17 - 22 miljoonaa matkustajaa vuo-
dessa, mutta kaksi vuotta liikenteen avaamisen jälkeen vuonna 1997 tehdyissä uusissa,
liikennöinnin yksityistämiseen liittyvissä ennusteissa vuosittainen matkustajamäärä oli
laskenut 12 miljoonaan. Vuonna 1996 matkustajia oli vain 5,3 miljoonaa vuodessa, ja
vuonna 2000 noin 11 miljoonaa. Vaikka toinen ennuste onkin siis jo lähes saavutettu,
ensimmäisistä ennusteista on jääty kauas. Osittain ennustetta pienempien matkustaja-
määrien seurauksena järjestelmä on kärsinyt myös vakavista taloudellisista ongelmista.
Järjestelmän suurin ongelma on kilpaileva bussijärjestelmä, joka tarjoaa halvemmalla
usein jopa pikaraitiotietä nopeampia matkoja. Bussijärjestelmä ei ole säädelty, joten sen
reittejä ja aikatauluja ei voida sovittaa pikaraitiotien liikennöintiin ja liikennemuodot



61

kilpailevat keskenään. Muita ongelmia olivat esimerkiksi negatiivinen julkisuus raken-
nustöiden aikana, lisääntyneen työttömyyden vaikutus matkustajamääriin, heikot etuu-
det liikenteessä jolloin matka-ajat pitenivät ja täsmällisyys kärsi sekä kaupallisen toi-
minnan vähyys linjan varrella. (Hylén & Pharoah 2002)

3.3.3 Vaikutukset

Pikaraitiotien rakentamisella on monenlaisia vaikutuksia niin maankäyttöön, ympäris-
töön kuin muuhun liikenteeseenkin. Näiden vaikutusten lisäksi pikaraitiotie vaikuttaa
kaupungin imagoon ja kaupunkikuvaan, eli siihen millaisena kaupunki koetaan. Maan-
käytön tiivistymiseen pikaraitiotiehanke vaikuttaa sekä suorasti että epäsuorasti. Kaa-
voitukseen ja päätöksentekoon hanke vaikuttaa esimerkiksi sen osalta kaavoitetaanko
uusia alueita pysäkkien läheisyyteen vai jonnekin muualle, sekä päätöksenteon osalta
esimerkiksi autoilun rajoittamisena tai julkisten palveluiden sijoittelulla. Muita tekijöitä
joihin pikaraitiotiehanke vaikuttaa suoraan voivat olla esimerkiksi pysäkkien lähialuei-
den suhteellinen saavutettavuus eri liikennemuodoilla verrattuna muihin ympäröiviin
alueisiin, sekä pysäkkien lähialueiden maine. Suorien vaikutusten lisäksi pikarai-
tiotiehankkeella voi olla vaikutuksia muiden tekijöiden kautta. Esimerkiksi maankäyttö-
vaikutukset voivat vaikuttaa pysäkkien lähialueiden objektiivisiin ominaisuuksiin, kuten
rakennuskantaan ja rakennettavien kiinteistöjen saatavuuteen tai tilanteeseen kiinteistö-
markkinoilla. Kiinteistömarkkinoiden tilanteeseen vaikuttavat myös ulkopuoliset tekijät,
kuten taloustilanne ja väestökehitys. Rakentajien päätökseen rakentamisesta vaikuttavat
myös tekijät kuten yleinen mielipide hankkeesta sekä esimerkiksi lainsäädäntö polttoai-
neiden ja asumisen verotuksen suhteen. (Byring 2011)

Yksittäisessä tapauksessa maankäytön tiivistymisen ja keskittymisen määrä pikarai-
tiotiehankkeen myötä riippuu siitä missä määrin hanke vaikuttaa edellä lueteltuihin teki-
jöihin sekä siitä miten merkityksellisiä kyseiset tekijät tapauksen kohdalla ovat. Niillä
alueilla joilla kaavoituksen rooli maankäytön tiivistämisessä on suuri, pikaraitiotien
maankäyttöä tiivistävä vaikutus riippuu siitä kuinka paljon pikaraitiotiehanke vaikuttaa
kaavoitukseen ja siten alueiden tiivistämiseen. Toisilla alueilla, jotka sijaitsevat yleensä
hieman syrjemmällä ja joilla on paljon tilaa rakentaa mutta rakentajia ei niin helposti
löydy, ei kaavoitus välttämättä riitä aiheuttamaan maankäytön tiivistämistä. Silloin kui-
tenkin saavutettavuuden paraneminen sekä alueen nouseva maine saattavat aiheuttaa
tiivistymistä. Pikaraitiotie voi myös houkutella yrityksiä sijoittumaan alueille jotka oli-
sivat epähaluttuja ilman raiteita, jolloin pikaraitiotie selvästi aiheuttaa tiivistymistä ja
toimintojen keskittymistä. (Byring 2011)

Susan Handy (2002) teki kirjallisuustutkimuksen, jossa hän tutki aiheuttaako pikarai-
tiotieinvestointi maankäytön tiivistymistä. Yhteenvetona hän määritteli viisi kohtaa,
jotka liittyvät liikenneinvestoinnin maankäyttövaikutuksiin. Ensinnäkin tutkimusten
mukaan uusi liikenneinvestointi ei todennäköisesti aiheuta kaupungissa sen enempää
rakentamista kuin siellä ilman investointia olisi, se saattaa vain ohjata rakentamisen
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sijoittumista. Merkittävä asema-alueiden kehittyminen on myös epätodennäköistä
alueilla, jotka eivät jo aiemmin ole olleet nopeasti kehittyviä. Hyvin tärkeää asema-
alueiden kehittymiselle on julkisen sektorin toimintojen sijoittaminen asemien lähelle.
Lisäksi kehittymispotentiaali riippuu nykyisestä maankäytöstä niin, että keskusta-alueet
tarjoavat suuremman potentiaalin kuin esimerkiksi teollisuusalueet. Kehittymispotenti-
aali on myös riippuvainen liikennehankkeen luonteesta, sillä jos alueen saavutettavuus
ei hankkeen myötä parane, myös uusi rakentaminen ja maankäytön tiivistyminen on
epätodennäköistä. (Handy 2002)

Britanniassa tutkittiin pikaraitiotieprojekteja ja verrattiin niiden tavoitteita tuloksiin.
Tutkimuksessa todettiin, että pikaraitioteiden alueita elvyttävästä vaikutuksesta ei voida
olla varmoja sillä vaikutuksen näkyminen voi kestää vuosia ja vaikutukset voivat sekoit-
tua muista syistä johtuvaan elpymiseen. Alueiden elpymistä on myös seurattu vain har-
voissa tapauksissa. (NAO 2004, s. 5) Vaikuttaa myös siltä, että taloudellinen kehitys
pikaraitiotien varrella riippuu myös siitä miten pikaraitiotietä on markkinoitu. Jotta ta-
loudellinen kehitys onnistuisi, tulee ihmisten olla sitä mieltä että pikaraitiotie on positii-
vinen ja hyödyllinen asia. (Hass-Klau et al. 2004, s.104)

Taloudellisesti pikaraitiotie voi vaikuttaa sekä yrityksiin että kiinteistöjen hintoihin,
vuokriin ja saatavuuteen. Iso-Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa (Steer Davies Gleave
2005) todettiin, että pikaraitiotieprojektien läheisyydessä sijaitsevat yritykset kokivat
saavansa erilaisia hyötyjä sijainnistaan. Hyödyiksi listattiin esimerkiksi parempi asiak-
kaiden saavutettavuus, paremmat kulkuyhteydet työntekijöille sekä nopeutunut päätök-
senteko esimerkiksi laajennusten suhteen kun joukkoliikennettä tiedettiin alueella kehi-
tettävän. Lisäksi pikaraitioteiden alueilla on huomattu muitakin taloudellisia muutoksia.
Esimerkiksi poismuutto alueelta on vähentynyt, alueen houkuttelevuus on kasvanut sekä
kaupalliset toiminnot on voitu keskittää lähelle pikaraitiotien pysäkkejä.

Strasbourgissa Ranskassa laskettiin jalankulkijoiden määrää kaupungin keskustassa
ennen pikaraitiotien rakentamista ja vuosi sen jälkeen. Tuloksena oli 66 prosentin kasvu
jalankulkijoiden määrissä, joka on jo niin huomattava että se varmasti vaikuttaa positii-
visesti kadun varsien kauppojen myyntituloihin. Myöhemmin mitattuna jalankulkija-
määrät ovat laskeneet, mutta eivät kuitenkaan lähelle sitä mitä ne olivat ennen pikarai-
tiotietä. Jalankulkijoiden määrän kasvun lisäksi Strasbourgissa on todettu myös huomat-
tavaa vuokrien ja kiinteistöjen hintojen nousua. Tämä on johtanut siihen, että pienillä
liikkeillä ei ole enää varaa vuokriin keskustan kalliilla kaduilla ja katujen kaupat ovat
ainoastaan suurien ketjujen liikkeitä. Asuntojen vuokrien on todettu olevan noin 7 pro-
senttia korkeammat alueilla, joilla on hyvä joukkoliikenteen palvelutaso. (Hass-Klau et
al. 2004)

Ranskassa on tutkittu pikaraitiotien sosiaalis-taloudellisia vaikutuksia määrittelemällä
esimerkiksi asuntojen hinnat sekä ennen että jälkeen pikaraitiotien rakentamisen. Nante-
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sin kaupungissa pikaraitiotie rakennettiin vuonna 1985, ja sen jälkeen neljäsosa sekä
toimitila- että asuntorakentamisesta on sijoittunut radan varrelle. Kuitenkaan mitään
hintamuutoksia ei ole voitu kohdistaa johtuneeksi suoraan pikaraitiotiestä. Grenoblen
pikaraitiotien varrelle on keskittynyt paljon palveluita, ja etenkin terveysala sekä asian-
ajotoimistot tuntuvat sijoittuvan mielellään lähelle rataa. Asuntojen hinta ja tarjolla ole-
vien asuntojen määrä radan lähettyvillä nousivat heti kun pikaraitiotien rakennustyöt
aloitettiin, mutta vaikutus katosi 3  - 4 vuoden jälkeen. Pikaraitiotie nähdään kaupungis-
sa asuntoja myyvänä tekijänä noin sadan metrin säteellä radasta. Asuntojen vuokrat ei-
vät ole kuitenkaan merkittävästi nousseet pikaraitiotien läheisyydessä. Strasbourgissa
kaupallinen toiminta on kasvanut kaupungin keskustassa, ja vuokrien hinnat ovat kas-
vaneet keskustan alueella sekä pikaraitiotien aiheuttamasta kävelypainotteisuudesta että
muista syistä johtuen. Asuntojen hinnat ovat kaupungissa 7 % suuremmat niillä alueilla,
joilla joukkoliikenteen palvelutaso on hyvä. Pikaraitiotien merkitys kaupalliseen maan-
käyttöön on ollut pieni. (Semaly & Faber Maunsell 2003, s. 31)

Freiburgissa rakennettiin vuonna 1997 pikaraitiotie läpi alueen jolla asui vain noin 1000
asukasta. Kuusi vuotta rakentamisen jälkeen alueella asui noin 5000 asukasta, ja kau-
pungin tavoite oli saada alueelle 12 000 asukasta vuoteen 2007 mennessä. Freiburgin
asiantuntijoiden mukaan kiinteistöjen hinnat nousevat vain keskitasoisilla alueilla pika-
raitiotien johdosta. Vuokrien hinta on noin 3 prosenttia korkeampi pikaraitiotien asemi-
en läheisyydessä kuin muualla. Lisäksi toimistokiinteistöjen vuokrat olivat 15 - 20 pro-
senttia korkeammat pikaraitiotieyhteyksien varrella kuin muualla, laskien mukaan jopa
lähellä kaupungin keskustaa olevat kiinteistöt. (Hass-Klau et al. 2004, s. 119) Ranskassa
Orlèansin kaupungissa pikaraitiotien rakentamisvaiheessa asuntojen hinnat linjan varrel-
la laskivat 30 prosenttia. Rakentamisen jälkeenkään hinnat eivät nousseet enää entiseen
tasoonsa. Pikaraitiotie sai heti liikennöintinsä alussa maineen myöhästelevänä ja äänek-
käänä kulkumuotona, ja Hass-Klau et al. arvelivat kirjassaan asuntojen hintojen laskun
johtuvan tästä huonosta maineesta. Orlèansin pikaraitiotiellä oli kuitenkin maankäyttöä
lisäävä ja tiivistävä vaikutus. Olivetin kaupunginosassa ei ollut ennen pikaraitiotietä
lähes mitään maankäyttöä, mutta nykyään alueelle on rakennettu paljon uusia asuntoja
ja myös kaupallista toimintaa. Muillakin alueilla asemien läheisyydessä on havaittu uut-
ta rakentamista. (Hass-Klau et al. 2004, s. 108)

Hyvällä, jo ennen rakentamista alkavalla ja sen yli jatkuvalla markkinointikampanjalla
sekä poliitikkojen että operaattorin toimesta voidaan saavuttaa positiivinen imago, joka
on elintärkeää rakentajien houkuttelemisessa. Lisäksi järjestelmän tulee toimia alusta
alkaen ilman ongelmia, sillä negatiivinen imago on helppo saavuttaa mutta vaikea me-
nettää. (Hass-Klau et al. 2004, s. 5) Kysymys eri joukkoliikennemuotojen vaikutuksista
kaupungin imagoon on kiistanalainen. Kun ensimmäinen moderni pikaraitiotiejärjestel-
mä avattiin Ranskan Grenoblessa vuonna 1987, positiivinen vaikutus imagoon oli huo-
mattava. Kuitenkin Iso-Britanniassa pikaraitiotiejärjestelmiä tutkittaessa ei ole huomattu
mitään järjestelmällistä imagon paranemista. Joissain kaupungeissa on jopa nähty kau-
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pungin imagon huononevan pikaraitiotien rakentamisen myötä. Tämä on kuitenkin
yleensä johtunut rakentamisen aikaisista ongelmista, ja mielipiteet ovat yleensä järjes-
telmän valmistuessa muuttuneet positiivisiksi. Loppujen lopuksi pikaraitiotiejärjestel-
mät ovat jokaisessa tutkitussa kaupungissa nostaneet kaupungin imagoa ja sen myötä
myös houkutelleet investoijia sekä esimerkiksi turisteja kaupunkiin. (Steer Davies Glea-
ve 2005)

Monissa taloudellisissa kehitysstrategioissa todetaan, että joukkoliikenne on itseään
kehittävää luomalla yhteyden kehittyville alueille ja tuottamalla näin uutta tarvetta
joukkoliikenteelle. Pikaraitioteiden hyviä ominaisuuksia tässä kehityksessä ovat esimer-
kiksi korkea palvelutaso, infrastruktuurin pysyvyys sekä suuri kapasiteetti. Aiemmin
mainituissa tutkimuksissa ei kuitenkaan odoteta pikaraitiotien yksin aiheuttavan alueen
kehitystä, vaan olevan osa kehitystä esimerkiksi asuntojen ja työpaikkojen rakennusin-
vestointien sekä joukkoliikennettä tukevien lakimuutosten kanssa. Pikaraitiotien osuus
alueen kehityksessä on modernin ja tehokkaan kulkumuodon tarjoaminen sekä alueen
ulkopuolelle että sen sisällä, pysyvän alueen kehittämistahdon näyttäminen asukkaille ja
yrityksille sekä hyödyllisen mainosteeman mahdollistaminen aluetta markkinoidessa.
(Steer Davies Gleave 2005, s. 47) Kuitenkin pikaraitiotien aiheuttamien taloudellisten
muutosten havainnointi voi olla hyvin vaikeaa, sillä usein pikaraitioteiden rakentami-
seen liitetään myös muita alueen kehittämistoimenpiteitä (Steer Davies Gleave 2005, s.
67).

Pikaraitioteiden vaikutuksia ympäristöön tutkittiin Iso-Britanniassa tehdyssä selvityk-
sessä, ja vaikutuksia määriteltiin kolme. Ensimmäinen on melu ja tärinä, joita pikarai-
tiotiet tuottavat lähinnä lähiympäristöönsä. Pikaraitiotiellä liikennöinnistä aiheutuva
melu on pienempi kuin esimerkiksi busseilla, mutta heijastuva tärinä ja melu voivat olla
suuriakin paikallisia ongelmia. Toisaalta pikaraitiotie myös auttaa hiljentämään katuja
vähentämällä niistä henkilöautoliikennettä. Toinen ympäristövaikutus on paikalliset
päästöt ja kasvihuonepäästöt. Pikaraitiotiejärjestelmä ei tuota muita päästöjä kuin säh-
kön tuotannossa syntyneet päästöt, joten lähipäästöjä ei ole jarrujen aiheuttaman pölyn
leviämistä lukuun ottamatta. Kuten melunkin kohdalla, pikaraitiotie voi vähentää pääs-
töjä vähentämällä henkilöautoliikennettä. Kolmas vaikutus liittyy pikaraitiotien merki-
tykseen katukuvassa, sillä raiteet, pysäkit ja ajojohdot muodostavat pysyvän elementin
kaupunkien maisemaan. (Steer Davies Gleave 2005, s. 73)

Pikaraitiotieprojekteja tutkittiin Britanniassa ja todettiin, että pikaraitioteiden sosiaalisia
vaikutuksia on vaikea erottaa muiden tekijöiden aiheuttamista vaikutuksista. Sosiaalisia
vaikutuksia ovat esimerkiksi liikuntarajoitteisten helpompi liikkuvuus sekä ennen jouk-
koliikenteestä syrjässä olleiden alueiden liittäminen rataverkkoon. (NAO 2004, s. 5)
Varmaa on kuitenkin se, että pikaraitiovaunujen sama taso pysäkkien kanssa on positii-
vinen sosiaalinen vaikutus verrattuna muihin joukkoliikennevälineisiin, sillä tasoero ei
vaikeuta liikuntarajoitteisten kulkua.
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4 LINJAUKSEN SUUNNITTELU

Suunnittelun tarkoituksena on ollut määritellä mahtuvatko eri joukkoliikennemuodot
geometrisesti yleiskaavan määrittelemälle linjaukselle. Tiukimmat raja-arvot ovat pika-
raitiotiellä, kun taas johdinautot ja bussit pystyvät kääntymään tiukemmista mutkista ja
sopivat suurempiin pituuskaltevuuksiin kuin pikaraitiotie. Joukkoliikenteen runkolinjan
linjaus on piirretty karttapohjalle yleiskaavan määrittelemää reittiä pitkin. Linjauksen
geometria on määritetty kaikista eniten tilaa vaativan kulkumuodon eli pikaraitiotien
ehdoilla. Tekstissä on mainittu erikseen, jos jokin kohta voidaan toteuttaa eri tavalla
muilla kulkumuodoilla. Suunnitelma on hyvin alustava, ja monissa kohdissa linjauksen
voisi toteuttaa muillakin tavoilla. Tässä työssä on kuitenkin keskitytty tarkastelemaan
yleiskaavan määrittelemää linjausta ja tehty muutosehdotuksia vain selvästi niitä kai-
paavissa kohdissa. Kuvasta 22 voidaan nähdä millä tasolla linjaus on Microstation-
suunnitteluohjelmaan piirretty.

Kuva 22: Suunnitteluohjelmaan piirretty linjaus pysäkkeineen Tikkurilan keskustasta.
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Pikaraitiotien mitoituksessa on käytetty Raide-Jokerin yleissuunnitelmassa (Raide-
Jokerin suunnitteluperusteet 2009) käytettyjä arvoja hieman yksinkertaistettuna. Kaksi-
raiteisen ajouran leveytenä on käytetty kahdeksaa metriä ja yksiraiteisen leveytenä neljä
metriä läpi koko linjauksen. Raide-Jokerin suunnittelussa on käytetty kaksiraiteisen
ajouran leveyden miniminä 6,7 metriä ja suosituksena 8 metriä, ja yksiraiteisen leveyte-
nä 3,5 - 4,8 metriä. Erillisellä ajouralla kahden raiteen tilavarauksena on suositeltu jopa
10 - 25 metriä, johon kuitenkin sisältyy jo penkereitä ja mahdollisesti myös esimerkiksi
hälytysajoneuvojen ajettava kulku-ura raiteiden viereen. Tässä työssä on oletettu, että
raiteiden ollessa omalla väylällään esimerkiksi Ylästön pohjoispuolen metsäalueella, yli
kahdeksalle metrille on tilaa vaikkei sitä ole erikseen kuviin piirretty.

Pituuskaltevuuksissa on myös pyritty noudattamaan Raide-Jokerin suunnitelmissa käy-
tettyjä raja-arvoja. Suosituksena on, että kaltevuus ei ylittäisi linjaosuuksilla 4 prosenttia
tai poikkeustapauksissa 6 prosenttia, eikä pysäkeillä  3 prosenttia tai poikkeustapauksis-
sa 4 prosenttia. Pituuskaltevuuksien ongelmakohdista kerrotaan myöhemmin tässä kap-
paleessa. Kaarresäteiden miniminä on käytetty 25 metriä sisäkaarteessa, mutta näin pie-
niä säteitä on pyritty välttämään aina kun se on ollut mahdollista. Mitä pienempi kaar-
resäde on, sitä suurempi on pikaraitiovaunun ohituksesta aiheutuva melu sekä laakerei-
den kuluminen, joka johtaa suurempiin huoltokustannuksiin. Lisäksi kaarresäteen pie-
neneminen vaikuttaa käytettävään pikaraitiovaunun maksiminopeuteen taulukon 12
mukaisesti.

Taulukko 12: Kaarresäteiden vaikutukset nopeuksiin pikaraitiotiellä (Raide-Jokerin
suunnitteluperusteet 2009)

Nopeus raiteella Kaarresäteen minimiarvo [m]
80 km/h, erillinen raide, kallistettu 300
60 km/h, kallistettu 170
60 km/h, ei kallistusta 280
50 km/h 190
40 km/h 120
30 km/h 70
Suositeltava minimi 40
Poikkeuksellinen minimi 30 (25)
Minimi pysäkin kohdalla 500

Geometria on piirretty ainoastaan suorien ja kaarien avulla käyttämättä siirtymäkaaria,
mutta on oletettu että myös tällä yksinkertaistetulla geometrialla saadaan selville pika-
raitiotien tarvitsema tila katualueelta. Pysäkkien pituutena on Raide-Jokerin tapaan käy-
tetty 70 metriä, johon laiturialueen lisäksi sisältyy 5 metrin luiskat molempiin päihin.
Pysäkkien leveytenä on käytetty yleensä 3,5 metriä, kapeissa kohdissa 3 metriä ja erityi-
sen tilavissa kohdissa 4 metriä. Yksilaiturisen pysäkin, jossa molemmat suunnat pysäh-
tyvät samalle laiturille, leveytenä on käytetty 5 metriä. Pysäkit on pyritty sijoittamaan
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suorille linjaosuuksille, mutta kaarteissa on käytetty Jokerin ohjetta vähintään 500 met-
rin kaarresäteestä. Pysäkkien paikat on määritelty mahdollisimman lähelle tiivistä
maankäyttöä mutta kuitenkin niin, että ne sopivat sekä geometrisesti että muun liiken-
teen kannalta paikalle.

Linjaus on piirretty ajantasaiselle karttapohjalle ottaen kuitenkin huomioon asemakaa-
vojen ja tie- ja katusuunnitelmien tilavaraukset. Tästä syystä joissakin kohdin linjaus
näyttää kulkevan katualueen ulkopuolella, koska se on piirretty asemakaavassa olevan
katualueen reunoille. Suunnittelussa on käytetty Microstation-ohjelmaa, jonka korkeus-
tiedoista on myös laskettu pituuskaltevuudet koko linjalle.

Raide-Jokerin yleissuunnitelmassa ja myös tässä työssä on käytetty huippunopeutena 70
km/h, joka on mahdollista tarpeeksi pitkillä pysäkkiväleillä kun muun liikenteen takia ei
tarvitse hidastaa. Pysähdysaika pysäkeillä on Raide-Jokerissa laskettu olevan 18 - 24
sekuntia tavallisilla pysäkeillä ja suurten matkustajamäärien pysäkeillä 32 sekuntia.
(WSP Finland Oy 2009b) Tässä työssä on käytetty pysäkkiaikana 30 sekuntia suurten
matkustajamäärien pysäkeillä kuten esimerkiksi Myyrmäen aseman kohdalla sekä Jum-
bolla, ja muilla pysäkeillä 20 sekuntia.

4.1 Vaunut ja infrastruktuuri

Bussien maksimipituus on 2-akselisena 13,5 metriä, 3-akselisena 15 metriä ja nivelra-
kenteisena 18,75 metriä. Leveys on kaikilla busseilla 2,55 metriä, ja korkeus enintään
4,2 metriä yksikerroksisten bussien ollessa 3,8 metriä korkeita. Kokonaismassa kaksiak-
selisilla busseilla on 18 tonnia, kolmiakselisilla telibusseilla 26 tonnia ja kolmiakselisil-
la nivelbusseilla 28 tonnia. (Bussiliikenteen infrakortti no 9) Kaksinivelisenä busseja
tekee esimerkiksi Volvo, joka ilmoittaa bussin pituudeksi enintään 24 metriä ja levey-
deksi alle 2,5 metriä (Volvo 2011). Vaikka kapasiteettia saadaankin tällaisella ratkaisul-
la nostettua, saattaa vaunun pituus muodostua ongelmaksi normaalin liikenteen seassa.
Tällaisia busseja onkin käytössä lähinnä BRT-linjoilla joilla bussit käyttävät omia väyli-
ään.

Helsingin johdinautoselvityksessä on käytetty telijohdinauton pituutena 15 metriä ja
nivelauton maksimipituutena 18,75 metriä. Selvityksessä on valittu käytettäväksi nive-
lautoja ja joissain tilanteissa tuplanivelautoja (Kuva 23). Niveljohdinautossa kaksi vetä-
vää akselia on helppo toteuttaa, jonka johdosta kiihtyvyys talviolosuhteissa paranee
sekä jarrutusenergiaa voidaan ottaa tehokkaammin talteen. Kiinteitä kustannuksia ja
ajoneuvojen kallista erikoistekniikkaa on mahdollista hyödyntää paremmin jos käytössä
on suuri kalusto. Johdinautojen leveys on tavallisesti noin 2,5 metriä. (Anttila et al.
2011)



68

Kuva 23: HESS:in LighTram3 tuplaniveljohdinauto (kuva Carrosserie HESS AG).

Raide-Jokerin yleissuunnitelmassa on käytetty pikaraitiovaunuja, joissa on noin 70 is-
tumapaikkaa ja 80 - 130 seisomapaikkaa. Näin ollen vaunujen kapasiteetti on 150 - 200
matkustajaa. Jos pysäkkien mitoitus sallii, voidaan myös yhdistää kaksi vaunua junaksi
jolloin kapasiteetti kaksinkertaistuu. Vaunun leveytenä on käytetty 2,65 metriä ja pituu-
tena 30 metriä. Vaunun korkeutena on käytetty Raide-Jokerin yleissuunnitelmassa 3,8
metriä ja vapaana korkeutena kiskon pinnasta tunneleissa tai siltojen alla 4,5 metriä tai
poikkeuksellisesti 4,2 metriä. (WSP Finland Oy 2009b)

Bussien minimikaarresäteet ovat telibusseille 13 metriä ja nivelbusseille 12 metriä. Bus-
sit ovat 2,55 metriä leveitä ja vaativat 0,4 metrin tilan sivulle ja 1,1 metrin tilan ajoneu-
vojen väliin, jolloin kahden bussin väylän tulee olla vähintään 7,0 metriä leveä. Matalin
alikulku josta bussi voi kulkea on 3,9 metriä korkea. (Bussiliikenteen infrakortti no 9)
Jos bussiväylät tehdään ohjattuina, ne tarvitsevat tilaa noin 5,3 - 6,2 metriä. (Hass-Klau
et al. 2003)

Johdinautot vastaavat monin tavoin busseja, ja niiden kaarresäteet ovat saman tapaiset.
Myös oman väylän tarvittavan leveyden voidaan olettaa olevan noin 7 metriä kuten bus-
seillakin. Johdinautot saavat energiansa ajojohdoista, jotka sijaitsevat vaunujen yläpuo-
lella. Ajojohdot voi kiinnittää tarkoitusta varten pystytettäviin pylväisiin, mutta myös
kiinnitys rakennuksiin on mahdollista käytettäessä rakenteisiin siirtyvää värähtelyä vai-
mentavia joustimia kiinnikkeissä. Ajojohto koostuu kahdesta ajolangasta sekä ripustus-
järjestelmästä, johon kuuluvat ajolangan kiinnikkeet, eristimet, poikittaiset ripustusvai-
jerit sekä kiinnikkeet joko pylväisiin tai rakennusten seiniin. Ajojohdot asennetaan
yleensä 5,5 metrin korkeudelle kadun pinnasta. Lämpötilat vaikuttavat ajojohtojen me-
kaaniseen jännitykseen, joten tämän kompensoimiseksi ajojohdot asennetaan heiluri-
maisiin joustaviin kiinnikkeisiin. Jos johdinautoreitit risteävät keskenään, näihin kohtiin
myös tarvitaan vaihde- ja risteämäkappaleet ajojohtoihin. Lisäksi johdinautojärjestelmä
vaatii sähkönsyöttöasemia, jotka sijoitetaan yleensä joko maan alle tai rakennusten si-
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sään. Tällöin ne eivät aiheuta kaupunkikuvallisia haittoja. Maanpäällinen sähkönsyöttö-
asema vie tilaa noin 6 x 10 metriä, ja sen korkeus on noin 2,5 metriä. Ajosähköjärjes-
telmässä johdinautoille on käytettäväksi vakiintunut 750 V tasavirta, jonka jännitetaso
pystyy vastaamaan myös esimerkiksi tuplanivelvaunun tai ilmastoinnin aiheuttamiin
vaatimuksiin. Sähkön lisäksi johdinautoissa on myös hyvä olla vaihtoehtoinen virran-
lähde, jota voidaan käyttää jos reitiltä on jostain syystä poikettava. (Anttila et al. 2011)

Raide-Jokerissa omalla uralla radan tilavaraus on 7 - 8 metriä, johon mahtuvat myös
esimerkiksi liikennevalopylväät, valaisimet ja liikennemerkit. Kun rata on kadun
keskellä, ajoneuvot eivät saa kääntyä vasemmalle ellei kadulla ole tilaa
kääntymiskaistoille tai ellei koko risteystä ohjata liikennevaloin. Rata on halvempaa
rakentaa kadun viereen kuin keskelle, koska silloin koko katua ei tarvitse uusia.
Kääntösäteiden kannalta radan sijoittaminen kadun keskelle voi kuitenkin olla
edullisempaa, sillä suuremmat kaarresäteet kuluttavat vähemmän pyöriä jolloin
huoltokustannukset laskevat. Radan alta tulee poistaa kaikki pituussuuntaiset johdot ja
putket, jotta raitiotieliikennettä ei tarvitse katkaista huoltotöiden takia. Raide-Jokerin
yleissuunnitelmassa on päätetty rakentaa vaihteet kahden kilometrin välein, jotta puolen
vaihto raiteelta toiselle on mahdollista. (WSP Finland Oy 2009b)

Jokainen näistä kolmesta joukkoliikennemuodosta tarvitsee operointiaan varten varikon.
Raide-Jokerin alustavassa yleissuunnitelmassa todetaan, että pikaraitioteiden kohdalla
kaikki toiminnot olisi hyvä keskittää yhdelle varikolle. Jos varikoita kuitenkin on kaksi,
olisi toisen hyvä olla sivuvarikko ja mahdollisuuksien mukaan toisessa päässä linjaa
tyhjänä ajamisen välttämiseksi. (WSP Finland Oy 2009b) Vantaan yleiskaavan varikko-
varaus on Tulkintien ja joukkoliikenteen runkolinjavarauksen välissä, eli noin keskellä
koko linjausta. Varikko olisi kallion sisällä, jonka takia sen rakentaminen saattaisi osoit-
tautua hyvin kalliiksi. Kustannusten lisäksi haittapuolena kalliovarikossa on esimerkiksi
logistiikka sekä varikolla työskentelevien työolot. Vaunujen siirtely olisi hyvä hoitaa
niin, että niiden siirtäjälle ei synny kohtuuttoman pitkää kävelymatkaa varastohallista
takaisin hakemaan uutta vaunua. Kallioluolassa tämän järjestäminen on haastavampaa
kuin maan päällä.

Raide-Jokerin selvityksessä ehdotetaan ympyrän muotoista varikkoa, jossa vaunuilla voi
kiertää koko alueen, vaunuja ei tarvitse peruuttaa ja kävelymatkat ovat lyhyet. Selvityk-
sessä varikon tilantarve on noin 223 metriä kertaa 135 metriä, jossa rakennusten pinta-
alaa on hieman yli 7 000 neliömetriä. (WSP Finland Oy 2009b) Jos Tulkintien varikosta
haluttaisiin tehdä ainoastaan säilytysvarikko, sen yhteydessä tulisi silti olla vähintään
perushuolto eli esimerkiksi pesu ja lamppujen vaihto. Tämä aiheuttaa samat ongelmat
työntekijöiden työolojen kanssa kuin päätoiminenkin varikko. Toinen vaihtoehto vari-
kon paikalle saattaisi olla linjan itäpäässä teollisuus- ja varastoalueeksi kaavoitetulla
alueella. Alue sijaitsee Kehä III:n eteläpuolella, Länsimäentien jatkeen itäpuolella ja
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Heli-ratavarauksen pohjoispuolella (Kuva 54). Aluetta on ajateltu raskaan liikenteen
levähdyspaikaksi Vuosaaren sataman läheisyyden johdosta.

4.2 Pysäkit

Suomen Paikallisliikenneliiton mukaan bussipysäkkien tulisi olla pysäkkilevennyksillä
pääsääntöisesti aina kun kadun nopeusrajoitus on suurempi kuin 50 km/h ja tapauskoh-
taisesti myös alemmilla nopeusrajoitusalueilla. Pysäkkilevennykseen kuuluvat sekä tu-
lo- että lähtöviiste sekä seisontatila. Yksi teliauto vaatii seisontatilaa vähintään 18 met-
riä, ja yksi nivelauto 22 metriä. Kaksinivelinen bussi tarvitsee tilaa noin 25 metriä. Jos
pysäkki mitoitetaan kahdelle nivelautolle pysäkin minimipituus on 42 metriä, ja yhdelle
nivelautolle ja yhdelle teliautolle vaatimus on 37 metriä. Pysäkkien pituudet eri nopeus-
rajoituksilla ja bussiyhdistelmillä näkyvät taulukossa 13. Alle 50 km/h nopeuksilla voi-
daan käyttää lyhyempiä viisteitä kuin taulukossa on mainittu. Pysäkkilevennyksen ko-
konaispituuden lisäksi yli 60 km/h nopeusrajoitusalueilla voidaan rakentaa myös kiihdy-
tyskaistat pysäkkien yhteyteen. (Bussiliikenteen infrakortti no 2) Runkolinjalla oletetaan
tarvittavan pysäkkitila vähintään yhdelle nivelautolle, mahdollisuuksien mukaan kahdel-
le. Mahdollista on myös ajaa runkolinjaa nivelbusseilla ja syöttöliikennettä telibusseilla,
jolloin joillakin pysäkeillä voidaan tarvita tila molemmille yhtäaikaa. Vantaan katutila -
ohjeen (Vantaa 2011) mukaan pysäkkisyvennyksen tulee olla viisteineen yhteensä 51
metriä pitkä yhdelle teliautolle. Jos lasketaan suoraan nivelauton olevan 4 metriä pi-
dempi, saadaan pysäkin vähimmäispituudeksi 55 metriä viisteineen. Jos kuitenkin bussit
ajavat omilla väylillään tai kaistoillaan ei pysäkkilevennyksiä tarvita.

Taulukko 13: Bussipysäkkilevennysten pituudet eri nopeusrajoitusalueilla. (Bussiliiken-
teen infrakortti no 2)

Pysäkkien pituudet
Nopeusrajoitus Tuloviisteen

minimi (m)
Lähtöviisteen

minimi (m)
1 nivelauto

(m)
2 nivelautoa

(m)
Nivelauto ja
teliauto (m)

50 km/h 20 15 57 77 72
50 - 60 km/h 25 20 67 87 82
80 - 100 km/h 35 25 82 102 102

Pysäkkilevennyksen syvyyden ohjearvo on nopeusrajoituksesta riippuva. 60 km/h -
alueilla syvyyden tulisi olla 3 metriä, 50 - 60 km/h -alueilla 3,5 metriä ja 80 - 100 km/h
-alueilla 4 metriä. Lisäksi pysäkkilevennys tulisi sijoittaa niin, että ennen liittymää on
vähintään 10 metriä suojatien reunasta pysäkkimerkkiin tai liittymän jälkeen on vähin-
tään 17 - 20 metriä suojatien reunasta pysäkkimerkkiin. (Bussiliikenteen infrakortti no
2) Bussipysäkkien esteettömyysvaatimusten kannalta sivukaltevuus saisi olla enintään
2,5 prosenttia ja pituuskaltevuus enintään 4,0 prosenttia. (Bussiliikenteen infrakortti no
1) Pysäkkien kunnossapidon kannalta ajoradan pituuskaltevuuden tulisi olla pysäkkien
kohdalta enintään 2 prosenttia, tai poikkeustapauksissa enintään 4 prosenttia. Reunatuel-
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lisella pysäkillä pituuskaltevuuden tulisi olla vähintään 0,5 prosenttia. Itse pysäkin le-
veyden tulee olla 2,25 metriä, jolloin pysäkki voidaan huoltaa koneellisesti ja sähköpyö-
rätuoli mahtuu kääntymään pysäkillä. Leveyden tulee olla vähintään 3 metriä jotta py-
säkille voidaan laittaa katos. (Bussiliikenteen infrakortti no 3) Tässä työssä oletetaan,
että johdinautojen tarvitsemat pysäkkimitat ovat bussien kanssa saman suuruiset.

Jokeri-radan pysäkit on mitoitettu kahdelle vaunulle, jolloin pysäkin pituudeksi tulee 60
metriä. Molempiin päihin rakennetaan viisi metriä pitkät luiskat, jolloin pysäkin tilan-
tarve on kokonaisuudessaan 70 metriä. Leveytenä on käytetty 3 - 4 metriä ja pysäkkiko-
rokkeen korkeutena 350 mm tai poikkeuksellisesti 300 mm. Pysäkkiväli on keskimäärin
800 metriä. Pysäkkien varusteluun kuuluu esimerkiksi katokset, istuimet, roska-astiat,
valaistus sekä informaatio. Jos pysäkki halutaan varustella laadukkaammin, siihen voi-
daan lisätä esimerkiksi lämmitetty tai tuulelta suojassa oleva katos, pyöräpysäköintiä,
erilaisia palveluita, wc-tilat tai lipunmyyntiä. (WSP Finland Oy 2009b) Seuraavassa
kuvassa on laadukas raitiotiepysäkki, jonka vierellä autoliikenne kulkee ainoastaan ku-
van vasemman reunan pysäkin takaa ja oikealla on jalankulkijoiden alue (Kuva 24).
Tällainen pysäkki sopii pikaraitiotien lisäksi myös sekä bussi- että johdinautojärjestel-
mälle.

Kuva 24: Laadukas pysäkki Dresdenissä Saksassa  (kuva Helena Määttänen).

Oli kulkumuoto mikä tahansa, runkolinjan pysäkkien tulisi olla tasokkaita sekä muista
pysäkeistä hyvin erottuvia. Pysäkit voidaan myös brändätä saman tyylisiksi kuin runko-
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linjalla käytettävät vaunut, jotta saavutetaan selkeä imago koko linjastolle. Pysäkkien
tulee tarjota suojaa sekä tuulelta että sateelta, ja suurimpien terminaalien kuten Tikkuri-
lan ja lentoaseman yhteydessä mielellään myös lämmitettyjä tiloja sekä erilaisia palve-
luita. Korkeatasoisilla pysäkeillä on hyvä tarjota myös mahdollisuus lippujen ostoon
esimerkiksi automaateista.

4.3 Linjan läpikäynti

Tässä luvussa on selostettu sanallisesti ja kuvin koko joukkoliikennelinjaus läpi Van-
taan. Linjaus noudattaa suurimmalta osin yleiskaavaan merkittyä runkolinjaa, mutta
joihinkin kohtiin on ehdotettu myös kaavasta poikkeavaa vaihtoehtoa. Seuraavissa ku-
vissa sinisellä on kuvattu niin sanottu peruslinja sekä punaisella sen pysäkit, ja lisäykset
linjausvaihtoehtoina tai pysäkkeinä on kuvattu vihreällä ja keltaisella värillä. Linjan on
mahdollista kulkea monissa kohdissa muuallakin, mutta tässä työssä on keskitytty tut-
kimaan yleiskaavan määrittelemää linjausta. Linjaus on mitoitettu pikaraitiotien geo-
metrialle, joka sopii myös sekä johdinauto- että bussijärjestelmälle. Koska kuitenkin
sekä bussit että johdinautot ovat tarvittavalta geometrialtaan joustavampia, on tekstissä
erikseen huomioitu jos jokin kohta voitaisiin toteuttaa helpommin busseilla tai joh-
dinautoilla.

Linja alkaa Länsimäestä, Länsimäentien eteläpäästä Helsingin rajalta (Kuva 25). Yhtey-
det muihin kaupunkeihin käsitellään koko linjauksen käsittelyn lopuksi. Tällä hetkellä
Länsimäentie on 1+1 -kaistainen, mutta katutilaa on varattu 2+2 -kaistaiselle kadulle
niin että rakentamaton katutila on nykyisen kadun länsipuolella. Tähän olisi siis
mahdollista rakentaa oma väylä joukkoliikennelinjalle. Ensimmäiset pysäkit sijaitsevat
Kuntopolun kohdalla niin, että etelän suuntaan kulkevat syöttöliikenteen bussit voivat
käyttää idänpuoleista laituria pysäkkinään. Linjaus jatkaa kadun länsipuolella läpi
Länsimäen. Toinen pysäkki on Länsimäen koulun kohdalla, osittain kevyen liikenteen
sillan alla. Linja ylittää Porvoonväylän omaa siltaansa pitkin, ja seuraava pysäkki on
juuri ennen mahdollista käännöstä kohti Vaaralaa. Koska linjaus kulkee koko matkan
Länsimäentien länsireunaa usein lähes kiinni ajoradassa, tulee kaikki kadun
lännenpuoliset bussipysäkit muuttaa nykyisistä pysäkkilevennyksistä ajoratapysäkeiksi.
Pysäkkilevennyksiä käytettäessä pysäkkikatoksille ja joissakin kohdissa edes
jalkakäytävälle ei olisi tilaa. Katua käyttävälle liikenteelle ajoratapysäkeistä aiheutuvaa
haittaa vähentää kuitenkin se, että bussiliikennettä Länsimäentieltä voitaisiin
huomattavasti vähentää runkolinjan käyttöönoton myötä.
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Kuva 25: Linjaus Länsimäessä.

Vaaralan kohdalla linjaukselle on piirretty kaksi eri vaihtoehtoa. Yleiskaavan mukainen
linjaus on läpi metsän suoraan pohjoiseen, jolloin pysäkki sijoittuisi keskelle alueelle
kaavoitettua teollisuusaluetta. Nykyisen metsän läpi on myös suunniteltu katu, jota pit-
kin joukkoliikennelinja voi kulkea jos erillistä väylää ei haluta rakentaa. Tämän linjauk-
sen ongelma on suuret korkeuserot omalla väylällä kulkiessa tasauksen laskiessa kohti
Kehä III:a (Kuva 26). Suurin pudotus on metsässä juuri ennen Kehä III:a, jossa keski-
määräinen kaltevuus on yli 8 prosenttia ja jyrkimmissä kohdissa jopa 50 prosenttia. Täs-
tä syystä Kehä III:n ylitykseen tarvittavan sillan tulee alkaa jo pitkältä etelästä ennen
Kehä III:a, hieman Vaaralan teollisuusalueen pysäkin jälkeen, ja jatkua Hakunilantielle
saakka. Kulkemalla suunnitteilla olevaa katulinjausta pitkin kaartaen kohti itää korkeus-
erot voidaan osittain välttää, mutta tämä johtaa matkustajien kannalta turhaan kierto-
tiehen. Kiertotie kuitenkin saattaa olla perusteltu, jos Kehä III:n pohjoispuoliselle Ojan-
gon alueelle suunnitellaan maankäyttöä.
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Kuva 26: Korkeuserot Vaaralan metsäalueen alusta Kehä III:lle asti.

Toinen vaihtoehto Vaaralassa on kääntyä Länsimäentieltä Fazerintielle ja kulkea muun
liikenteen seassa Hakunilantielle asti (Kuva 27). Tämä vaihtoehto on huomattavasti
ensimmäistä hitaampi, jonka lisäksi pikaraitiotievaihtoehdossa joudutaan lunastamaan
joko osa tontista tai koko tontti Kuusillantien ja Hakunilantien liittymässä huoltoaseman
kohdalta. Johdinauto ja bussit pystyvät kääntymään liittymässä ilman tontin osien lunas-
tusta. Tämä vaihtoehto palvelisi kuitenkin Vaaralan nykyisiä asukkaita sekä Fazerin
tehtaan työntekijöitä ja vierailijoita, toisin kuin ensimmäinen vaihtoehto. Tässä vaihto-
ehdossa olisi kolme pysäkkiä: Fazerin tehtaan kohdalla, heti Hakunilantielle kääntymi-
sen jälkeen sekä pysäkki molemmin puolin Koivumäentien liittymää. Fazerin pysäkit
sijoittuvat bussipysäkkien kohdalle ja sopivat myös bussiliikenteen käyttöön jos runko-
linjaa liikennöidään johdinautoilla tai busseilla, ja seuraavat bussipysäkit ohitetaan niin
että bussit voivat pysähtyä pysäkkilevennyksille häiritsemättä runkolinjan liikennöintiä.
Ensimmäiset Hakunilantien pysäkit palvelevat myös helposti bussipysäkkeinä jos run-
kolinjaa ajetaan johdinautoilla tai busseilla, samoin kuin Koivumäentien pysäkit. Pika-
raitiovaunut ovat matalampia kuin telibussit joilla muu bussilinjasto ajetaan, joten
samoja pysäkkejä ei voida käyttää pikaraitiotievaihtoehdossa.
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Kuva 27: Linjausvaihtoehdot Vaaralassa.

Linjaus kulkee Hakunilantietä koko matkan muun liikenteen seassa (Kuva 28). Kuvassa
näkyy myös mahdollinen pysäkin paikka Ojangossa. Ensimmäinen Hakunilan pysäkki
on Hepopolun kevyen liikenteen sillan kohdalla. Pysäkin kohdalla pituuskaltevuus on
5,3 prosenttia, joka ylittää Raide-Jokerin mitoitusarvot. Tämä on kuitenkin enemmän
esteettömyyteen kuin tekniseen toimivuuteen liittyvä raja-arvo, joten pysäkki voidaan
periaatteessa tähän sijoittaa vaikka maastoa ei saataisi tasoitettua suositeltuun alle neljän
prosentin kaltevuuteen. Tällä kohdalla on bussipysäkki, joka ei nykyisinkään täytä es-
teettömyyden vaatimuksia. Lisäksi juuri ennen tätä pysäkkiä kaltevuus ylittää hieman
kuuden prosentin kaltevuuden ohjearvon pikaraitioteille. Jos tätä kohtaa Hakunilantiestä
ei saada tasoitettua, tulee koko linjastolle hankkia kalustoksi sellaisia vaunuja jotka pys-
tyvät toimimaan tällaisissa kaltevuuksissa. Tämä ei ole ongelma johdinautoilla tai bussi-
järjestelmällä, kuten ei myöskään ole telibussien pysähtyminen runkolinjan pysäkeille.
Pikaraitiotievaihtoehdossa Hakunilantien pysäkit tulee suunnitella uudestaan niin että
runkolinjalla on omat pysäkkinsä erillään muista bussilinjoista. Hevoshaanpolun koh-
dalla olevat bussipysäkit tulee muuttaa jokaisen kulkumuotovaihtoehdon kohdalla py-
säkkilevennyksiksi niin, että runkolinjan kulku ei häiriinny tielle pysähtyvistä busseista.
Sama tilanne on myös Raudikkopolun kohdalla.

Juuri ennen käännöstä Jokiniementielle ovat Hakunilan keskustan pysäkit, jotka sijait-
sevat kadun eri reunoissa. Näin pystytään säästämään tässä vilkkaassa liittymässä henki-
löautoliikenteelle ohituskaistat silloinkin, kun vaunut seisovat pysäkeillä. Kaakkoispuo-
len pysäkiltä on ylikulku Hakunilantien yli liikerakennuksille. Pysäkkejä voi käyttää
myös muu bussiliikenne. Heti pysäkkien jälkeen, Jokiniementielle kääntymisen aikana
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linjaus siirtyy Jokiniementien pohjoisreunaan. Käännöksen jälkeen sijaitsevat bussi-
pysäkit tulee siirtää muualle, esimerkiksi ennen käännöstä olevien pysäkkien yhteyteen.

Kuva 28: Linjaus Hakunilassa.

Jokiniementiellä ongelmana on maakaasuputki joka kulkee maan alla osittain suunnitel-
lun linjauksen alla. Putki on Jokiniementien pohjoisreunassa Hakunilantiestä Lahden-
tielle asti sekä Lahdenväylältä Vanhalle Porvoontielle. Bussijärjestelmässä putket eivät
ole ongelma sillä häiriötilanteissa bussit voivat ajaa muun liikenteen seassa. Joh-
dinautotkin voivat väistää jonkin verran esimerkiksi putkien huollosta aiheutuvia kadun
avaamisia, mutta ei silti ole suositeltavaa jättää johdinautolinjan alle putkistoja. Pikarai-
tiotien alle ei saa jättää mitään, joten pikaraitiotien tapauksessa putket tulisi siirtää tai
linjaus mahduttaa keskelle katua.

Linjaus jatkaa Jokiniementien pohjoisreunassa omalla kaistallaan, ja seuraava pysäkki
on ennen Lahdenväylää uuden, suunnitteluvaiheessa olevan ostoskeskuksen kohdalla
(Kuva 29). Pysäkin paikka tarkentuu alueen suunnitelmien tarkentuessa, mutta pysäkin
tulisi pystyä palvelemaan sekä uutta ostoskeskusta että liityntäliikennettä Lahdenväyläl-
tä. Pysäkin voisi myös mahdollisesti liittää Lahdenväylän sillan alle suunnitellun bussi-
liikenteen vaihtopaikan yhteyteen. Kalkkikalliontien kohdalla siirrytään kadun pohjois-
reunasta kadun molempiin reunoihin muun liikenteen sekaan. Katutila riittäisi omille
kaistoille vielä Vanhalle Porvoontielle asti, mutta silloin siirtymä kadun eri reunoihin
tulisi tehdä Vanhan Porvoontien ja Jokiniementien liittymässä, joka on jo valmiiksi hy-
vin ruuhkainen. Tästä syystä linjaus on piirretty eri reunoihin jo Kalkkikalliontien koh-
dalta. Lisäksi maakaasuputket sijaitsevat Jokiniementien pohjoisreunassa juuri tällä vä-
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lillä. Linjauksen sijaitessa kadun eri reunoilla pysäkit voidaan sijoittaa helpommin jal-
kakäytävien yhteyteen. Nykyinen katu sijoittuu suurilta osin asemakaavan katualueen
keskelle, jolloin uudet reunoille tehtävät kaistat eivät vaatisi nykyisen katualueen pur-
kamista. Ensimmäinen pysäkkipari on Vanhan Porvoontien liittymän eri puolilla ja toi-
nen Kanervantien liittymän eri puolilla. Kalkkikalliontien kohdalla oleva bussipysäkki
tulee joko siirtää kiertoliittymän itäpuolelle tai nykyiseltä paikaltaan pohjoiseen niin
etteivät pysähtyvät bussit häiritse runkoliikennettä. Myös muut Jokiniementien pysäkit
tulee muokata pysäkkilevennyksiksi niillä kohdin, joilla runkolinjalla ei ole pysäkkiä.
Lisäksi pikaraitiotievaihtoehdossa runkolinjan pysäkit pitää rakentaa täysin eri kohtiin
kuin muun bussiliikenteen.

Kuva 29: Linjaus Jokiniementiellä.

Heidehofintien kiertoliittymän kohdalla on kaksi linjausvaihtoehtoa (Kuva 30). Joko
linjaus jatkaa Jokiniementietä muun liikenteen seassa, tai siirtyy ympyrän läpi Jokinie-
mentien länsipuolelle omalle väylälleen. Näistä vaihtoehdoista ensimmäiseksi mainittu
on liikenteellisesti huonompi, sillä joukkoliikenne tulisi erotella omalle kaistalleen tai
väylälleen aina kun mahdollista. Paremmassa vaihtoehdossa käytetään Santaradalta va-
pautuvaa tilaa siinä tapauksessa, että sen käyttö teollisuuskuljetuksissa lopetetaan. Mah-
dollisimman suurien kaarresäteiden saavuttamiseksi kiertoliittymän vieressä olevasta
tontista tarvittaisiin nurkasta pieni pala, mutta johdinauto- tai bussijärjestelmässä tätä ei
tarvita. Pysäkki sijaitsee molemmissa linjauksissa Metsäntutkimuslaitoksen kohdalla.
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Kuva 30: Linjausvaihtoehdot Kuninkaalassa.

Tikkurilassa linjaukselle on useita eri vaihtoehtoja. Pääasiallisena ongelmana on matka-
keskus, joka on koko runkolinjan tärkein vaihtopaikka. HSL:n arvion mukaan vuonna
2020 Tikkurilan aseman matkustajista 99 prosenttia on vaihtomatkustajia (HSL 2011b).
Tällä hetkellä matkakeskus on suunniteltu niin, että sen yhteyteen tulee bussiterminaali
mutta pikaraitiotie ei sen läheisyyteen mahdu. Tikkurilan aseman ympäristöön on suun-
niteltu suuri määrä uusia toimintoja. Itse asema siirtyy nykyiseltä paikaltaan kohti poh-
joista, ja uuden aseman yhteyteen tulee hotelli, kauppaa ja toimistotiloja. Tämän muu-
toksen lisäksi mahdollista on myös Hotelli Vantaan laajennus joko kohti pohjoista ny-
kyiselle pysäköintialueelle tai etelään Tikkurilantien yli joen rantaan.

Yleiskaavan mukaan linjaus kulkee Jokiniementietä Valkoisenlähteentielle asti (Kuva
31). Jokiniemen alue on tällä hetkellä lähes rakentamaton, mutta alueelle suunnitellaan
paljon uutta asutusta ja toimistotiloja. Suunnitelmiin on piirretty pikaraitiotie omalle
kaistalleen keskelle bulevardin omaista katua. Pysäkit sijaitsevat Lauri Korpisen kadun
ja Tikkurilantien välissä sekä alueen pohjoisreunassa suoralla osuudella. Tällöin matkaa
Tikkurilan uuden matkakeskuksen ylikulkusillalle olisi pysäkiltä noin 400 metriä. Toi-
nen vaihtoehto on jatkaa Santarataa pitkin, kunnes käännös takaisin Jokiniementielle
tehdään Lauri Korpisen katua pitkin. Silloin pysäkki sijoittuisi juuri ennen tätä käännös-
tä, josta matka matkakeskuksen ylikulkuun olisi noin 300 metriä.

Kolmannessa vaihtoehdossa Santarataa jatketaan Villa Grönbergille asti, jonka edestä
käännytään takaisin Jokiniementielle. Tällöin pysäkki voisi olla joko suoralla osuudella
Villa Grönbergin edessä tai kulmittain käännöksessä ennen tätä suoraa. Tämä riippuu



79

vahvasti kaavoituksesta, sillä esimerkiksi kulmittain olevaa pysäkkiä ei voida tehdä jos
rakennukset suunnitellaan koko korttelin täyttäviksi. Villa Grönbergin kohdalla olevalta
pysäkiltä matkakeskuksen ylikulkusillalle olisi matkaa noin 200 metriä. Jos runkolinja
päätetään rakentaa osissa todennäköisin ensimmäinen osa olisi Länsimäestä Tikkuri-
laan, jolloin Tikkurilaan tarvitaan kääntöpaikka. Luonnollinen tapa olisi rakentaa väylä
siten, että Santaradalta pohjoiseen kuljettaessa käännytään takaisin Jokiniementielle ja
ajetaan korttelin ympäri takaisin Santaradan linjaukselle.

Kuva 31: Linjaus- ja pysäkkivaihtoehdot Tikkurilassa.

On myös ehdotettu vaihtoehtoa, jossa Santarataa jatketaan vielä hieman pidemmälle ja
linjaus nostetaan pääradan yli siltarakenteella. Tällöin säästyttäisiin käynniltä Val-
koisenlähteentiellä, joka aiheuttaa turhan lenkin Tikkurilan läpi kulkijoille. Siltaratkaisu
olisi kuitenkin kallis, pysäkki olisi hankala sijoittaa kätevästi asemaan nähden ja ainakin
osa Lummetiestä tulisi sulkea muulta liikenteeltä linjan laskeutuessa sitä pitkin takaisin
katutasoon. Jos sillan päälle aseman yhteyteen kuitenkin saisi pysäkin, saattaisivat kus-
tannukset olla perusteltuja liikenteellisen hyödyn johdosta. Liikenteellisesti paras vaih-
toehto olisi tunneli asemakeskuksen ali niin, että vaihto kauko- ja paikallisjunista Van-
taan runkoliikenteeseen saataisiin saumattomaksi. Geometrisesti mahdolliset kohdat
tunnelille olisivat joko Asematieltä tai Lummekujalta maan pinnalle nousevat. Asema-
tien alle on kuitenkin rakenteilla kaksikerroksinen maanalainen pysäköintihalli jonka
sisäänajo on Lummekujalla, joka vaikeuttaa molempien tunnelivaihtoehtojen toteutusta.

Jos yleiskaavan mukainen lenkki Valkoisenlähteentien kautta tehdään, olisi linjauksen
hyvä mahtua joko kadun pohjoisreunaan tai keskelle. Tällöin käännökset Jokiniemen-
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tielle ja Kielotielle onnistuvat kaarresäteiden suhteen. Pysäkki sijaitsisi Valkoisenläh-
teentiellä ennen käännöstä Kielotielle. Käännös Kielotielle voidaan tehdä melko tiukka-
na katualuetta pitkin, mutta jos on mahdollista käyttää Oikeustalon nurkan maata hie-
man hyväkseen, saadaan kaarteesta jo pikaraitiotiesuositusten mukainen eli säteeltään
40 metriä. Busseilla ja johdinautoilla katualuetta ei tarvitse leventää. Kielotie on kapea,
joten siellä linjaus kulkee muun liikenteen seassa. Jos Valkoisenlähteentien pysäkki ei
jostain syystä sovi suunniteltuun paikkaan, korvaavan pysäkin voi sijoittaa Kielotien ja
Esikkotien liittymän kummalle tahansa puolelle. Seuraava pysäkki on  kävelykatu Tik-
kuraitin kohdalla. Tällä hetkellä kävelykatu Tikkuraitin jatke eli Asematie on ajoneuvo-
liikenteen käytössä, mutta sen muuttamista kävelykaduksi suunnitellaan. Pysäkin koh-
dalla on aukio ja ikään kuin Tikkurilan keskusta, joten tästä pysäkistä voisi tehdä näyt-
tävän ja ehkä myös liittää siihen erilaisia palveluita.

Yleiskaavassa linjaus kääntyy Kielotieltä Unikkotielle ja päätyy Ratatietä pitkin Tikku-
rilantielle. Se johtaa kahteen hyvin tiukkaan, 25 metrin säteen kaarteeseen keskellä kes-
kustaa, jolloin pikaraitiotietä käytettäessä meluhaitat ja nopeuden lasku tulee ottaa huo-
mioon. Lisäksi pysäkille on hankala löytää alueelta paikkaa. Se on tällä hetkellä piirretty
Hotelli Vantaan kohdalle, mutta tämä sijainti edellyttäisi hotellin edessä olevan ajo-
väylän sulkemista Ratatien päästä. Tämä vaikeuttaisi suuresti hotellin liikennettä, eikä
varmaa ole vielä sekään tulevatko lopullisissa alueen suunnitelmissa taksit kulkemaan
tätä tietä asemalle. Tämän hetkisissä suunnitelmissa taksit kulkevat sekä hotellin edestä
että Hertaksentietä. Jos kuitenkaan pääradan itäpuolella ei päästä kulkemaan lähelle
asemakeskusta, saattaa Ratatien lenkki olla harkinnan arvoinen vaihtoehto. Kävelymat-
ka Ratatien pysäkiltä asemakeskuksen ylikulkuun on noin 300 metriä, eli noin 100 met-
riä vähemmän kuin Jokiniementietä kulkevan linjauksen asemaa lähimmältä pysäkiltä.
Toinen vaihtoehto olisi suora reitti Kielotietä pitkin Tikkurilantielle, joka nopeuttaisi
huomattavasti linjan kulkua eikä aiheuttaisi vaikeuksia muulle liikenteelle.

Tikkurilan uuden matkakeskuksen aiheuttamien liikenteellisten muutosten takia alueelle
on tehty liikenteen toimivuusselvitys, joka käsittelee erityisesti Ratatietä, Hertaksentietä
sekä Tikkurilantietä Ratatien liittymän kohdalta. Laskelmassa oletetaan että Hertaksen-
tien varrella on hotelli, taksiasema sekä toimistorakennus.(WSP Finland Oy 2009a)
Tuoreimmissa suunnitelmissa toimistorakennuksesta on luovuttu, joka vaikuttaa vähen-
tävästi liikennemääriin. Tämän selvityksen suosituksena on, että Tikkurilantien itähaa-
raan rakennetaan kääntymiskaista oikealle, jonka lisäksi sekä Hertaksentien että Unik-
kotien liittymät muutetaan valo-ohjatuiksi. Hertaksentien ja Ratatien liittymään ehdote-
taan myös rakennettavaksi kääntymiskaistat joka suunnasta. Jos nämä ehdotukset toteu-
tuvat, ainakaan pikaraitiotievaihtoehto ei näille kaduille mahdu. Ennustetuilla liikenne-
määrillä (Kuva 32) Ratatien liikenne on niin vilkasta, että kaistojen tukkiminen sijoitta-
malla pysäkin Hotelli Vantaan viereen aiheuttaisi liikenteen häiriöitä Tikkurilantiellä ja
Unikkotiellä asti. Geometrian lisäksi tästä syystä Kielotietä suoraan kulkeva linjausvaih-
toehto olisi Ratatietä suotuisampi.
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Kuva 32: Ennustetut liikennemäärät iltahuipputuntina, kun joukkoliikenteen pääreitti
on Unikkotieltä Ratatietä pohjoiseen. (WSP Finland Oy 2009a)

Tikkurilantielle linjaus on piirretty bulevardityylisesti omalle kaistalleen kadun keskel-
le, luvussa 2.1 mainittua K2-visiota jäljitellen. Mahdollista olisi myös rakentaa se omal-
le kaistalleen kadun pohjoisreunaan, mutta linjauksen ollessa kadun keskellä kadunvar-
ren bussipysäkit voidaan pitää ennallaan ilman että pysähtyvät bussit ovat runkolinjan
tiellä. Kaikki pysäkit voidaan tehdä yksilaiturisiksi jos pysäkin paikka on kovin ahdas.
Yksilaiturisuudella ei kuitenkaan voiteta poikkileikkauksessa kuin yksi metri pysäkin
kohdalla, jonka lisäksi pysäkki vaikuttaa poikkileikkaukseen pidempään kun eri suunti-
en raiteet pitää yhdistää pysäkin jälkeen taas vierekkäisiksi. Joukkoliikenteen keskikais-
tojen rakentaminen poistaisi Tikkurilantieltä kääntymiskaistoja vasemmalle ainakin
pikaraitiotievaihtoehdossa, sillä ryhmittymistä joukkoliikennekaistalle ei suositella
etenkään raskaiden joukkoliikennemuotojen ollessa kyseessä. Joukkoliikennekaistalla
olevat ryhmittymiskaistat luonnollisesti hidastavat myös muita joukkoliikennemuotoja
vaikka liikenneturvallisuus ei laskisikaan yhtä paljon. Tikkurilantien ja Osmankäämin-
tien liittymästä länteen Tikkurilantie on nykyisin pääosin kaksikaistainen ja vaihtelevas-
sa kohtaa katualuetta, joten joukkoliikennelinjauksen ollessa keskellä katua nykyinen
katu pitää uusia.
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Ensimmäinen Tikkurilantien pysäkki on heti Kielotien liittymän jälkeen (Kuva 31).
Seuraava pysäkki on Kaislapolun kohdalla (Kuva 33), koulun eteläpuolella, ja sitä seu-
raava Kuriirikujan ja Puutarhatien välissä. Tälle alueelle suunnitellaan paljon uutta asu-
tusta molemmin puolin Tikkurilantietä, joten tämä pysäkki palvelisi näitä uusia alueita.
Yksi pysäkki on Niittytien liittymän länsipuolella.

Kuva 33: Linjaus Tikkurilantien alussa.

Seuraava pysäkki on juuri ennen Tuusulanväylää, tarjoamassa liityntäliikenneyhteyttä
esimerkiksi pohjoisesta tulevalle kaukoliikenteelle sekä palvelemassa ympäröivää teol-
lisuusaluetta (Kuva 34). Manttaalitien kohdalla on viimeinen pysäkki ennen käännöstä
Rälssitielle. Yleiskaavassa linjaus haarautuu Tikkurilantien ja Rälssitien liittymässä
kahteen suuntaan. Toinen reitti jatkuu Tikkurilantietä eteenpäin ja tekee lenkin lento-
aseman kautta. Kaavaa tehdessä oletettiin, että pikaraitiotien tulisi tehdä jonkinlainen
ympyrä jotta vaunut voidaan kääntää. Nykyisin on kuitenkin selvää että pikaraitiotien
vaunut olisivat kahteen suuntaan ajettavia, jolloin kaavassa olevaa ympyrää ei kokonai-
suudessaan tarvita. On siis päätetty hylätä idän puoleinen lenkki, ja sen paikalle onkin jo
kaavoitettu muuta maankäyttöä. Linjaus kulkee siis Tikkurilantietä uutta, kaavoitettua
linjausta pitkin, ja kääntyy noin 150 metriä länteen siirrettävälle Tietotielle. Haaran en-
simmäinen pysäkki on Aviapolis-asemalla, jossa on vaihtoyhteys Kehäradalle. Tämän
pysäkin paikka määrittyy myöhemmin Kehäradan Aviapolis-aseman suunnittelun myö-
tä.
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Kuva 34: Linjaus Tikkurilantien ja Rälssitien liittymässä.

Yleiskaavan mukaisesti Tietotietä jatketaan suoraan, kunnes tien päässä käännytään
Terminaalitielle ja päätepysäkki on Parkkitien tienoilla (Kuva 35). Lentoaseman alue
kuitenkin kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, ja tällä hetkellä on mahdotonta sanoa mihin
joukkoliikennelinja mahtuisi. Lisäksi pikaraitiotie vaatii puolenvaihtopaikan, jossa on
vähintään pysäkin mittainen suora osuus omalla väylällään pysäkin lisäksi, tai vaihtoeh-
toisesti ympäri ajettava lenkki jossa vaunut voi kääntää vastaantulijoiden raiteelle. Ny-
kyisen yleiskaavan mukaisessa päätöskohdassa ei myöskään ole sisäänkäyntejä lento-
asemalle, joten tulisi tutkia onko pysäkkiä mahdollista saada lähemmäs kulkureittejä.
Muutoksia on kuitenkin mahdollista pitkällä aikajänteellä tehdä niin, että pääteasema ja
puolenvaihtopaikka olisi mahdollista alueelle mahduttaa.
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Kuva 35: Linjaus lentoasemalla.

Suunnitelmiin on piirretty myös haara Tikkurilantietä pitkin Marja-Vantaan alueelle
asti, vaikka tätä linjausta ei ole yleiskaavassa. Tämän haaran ajatus on, että Marja-
Vantaan alueelta pääsisi Tikkurilantien varrella oleviin työpaikkoihin sekä mahdollisesti
esimerkiksi Jumboon, sillä Kehärata ei näitä tarpeita palvele. Lentoasemalta tullessa
ensimmäinen pysäkki Tikkurilantiellä on heti Pakkalantien kiertoliittymän jälkeen ja
seuraava lentokenttäparkin ja Postin keskuksen välissä (Kuva 36). Lentoparkin pysäkin
johdosta pysäköintialuetta käyttävät lentomatkustajat voisivat käyttää runkolinjaa lento-
kentälle siirtymiseen eikä erillisiä lentokenttäkuljetuksia tällä välillä enää tarvittaisi.
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Kuva 36: Linjaus Marja-Vantaan haaran alussa.

Seuraava pysäkki on Tahkotien liittymän jälkeen (Kuva 37). Tikkurilantien päähän,
ennen Katriinantietä olisi mahdollista rakentaa vielä yksi pysäkki, mutta tällä hetkellä
alueelle ei ole suunnitteilla maankäyttöä joka pysäkin tarvitsisi. Tämän jälkeen linjaus
kulkee suoraan Marja-Vantaan osayleiskaavan mukaista linjausta, jonka jälkeen seuraa-
va pysäkki on Marja-Vantaan urheilualueen kohdalla Tikkurilantiellä. Seuraava pysäkki
on ennen käännöstä Vanhalle Nurmijärventielle, ja viimeinen Marja-Vantaan pysäkki
on Kehäradan Kivistön aseman yhteydessä. Tämän aseman on arvioitu olevan tärkeä
vaihtopiste vuonna 2020, ja vaihtajia on arvioitu olevan noin 73 prosenttia matkustajista
(HSL 2011b).

Marja-Vantaan alueelle on ehdotettu myös linjausvaihtoehtoa, jossa runkolinja kääntyisi
Kivistön asemalta lähtiessään vasemmalle asuinalueelle, ja tekisi siellä kierroksen niin
että päätyisi takaisin suunnitellulle linjaukselle suurin piirtein kolmannen pysäkin koh-
dalla. Tämä vaihtoehto olisi lähempänä asukkaita ja voisi tavoittaa suuremman määrän
käyttäjiä, mutta alueella ei ole varattu tilaa runkolinjalle tällä reitillä toisin kuin kuvaan
37 piirretyllä. Lisäksi tässä vaihtoehdossa runkolinja joutuisi tekemään kolme tiukkaa
käännöstä katualueella, joka hidastaisi etenkin pikaraitiovaunuja huomattavasti. Jos kui-
tenkin runkolinjaa päädytään ajamaan esimerkiksi busseilla, voidaan tätäkin vaihtoehtoa
harkita. Suunnitelmaan on myös piirretty linjaus Klaukkalan ratavarausta pitkin Nurmi-
järvelle, joka on tässä vaiheessa lähinnä ideatasolla eikä niinkään varsinainen suunni-
telma. Joukkoliikenteen runkolinjan jatko Klaukkalaan korvaisi mahdollisen Klaukkalan
lähiratayhteyden.
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Kuva 37: Linjaus Marja-Vantaalla.

Linjaston haarautumiskohdasta Tikkurilantieltä käännytään Rälssitielle  kohti Pakkalaa
(Kuva 38). Rälssitie on kapea, ja siinä linjaus on muun liikenteen seassa. Rälssitiellä ei
ole pysäkkiä sillä pysäkin sijoittamisella pysäkkivälistä muodostuisi alueelle hyvin ly-
hyt. Seuraava pysäkki on ostoskeskus Jumbon eteläpuolella Tasetiellä, ja tämä on ainoa
mahdollinen paikka Jumbon pysäkille joten sitä ei voida siirtää eteenpäin jotta Rälssi-
tielle saataisiin pysäkki järkevillä pysäkkiväleillä. Tasetie on Jumbon kohdalla jo nyt
ruuhkainen, ja lisäksi Jumbo suunnittelee laajennusta joka tuo kadulle lisää liikennettä.
Tältä kohdin siis tuskin saadaan vietyä autokaistoilta katutilaa joukkoliikenteen omalle
väylälle, joten linjaus on piirretty kadun molempiin reunoihin muun liikenteen sekaan.
Pysäkit ovat kuitenkin niin, että pysähtyessään vaunut tukkivat oman kaistansa liiken-
teen pysähtymisen ajaksi. Jumbon pysäkin paikka on valittu nykyisten bussipysäkkien
kohdalle, sillä muualle ei useiden liittymien, voimalinjojen ja jalankulkijoiden alikulun
takia pysäkkiä saisi mahtumaan. Jos runkolinjaksi valitaan pikaraitiotie, tulee Jumbon
alueen nykyiset bussipysäkit suunnitella uudelleen, sillä niiden tulee olla eri kohdissa
kuin pikaraitiotien pysäkit. Paikka on kuitenkin ongelmallinen, sillä se ei ole lähellä
ostoskeskuksen sisäänkäyntiä.

Tasetieltä suoraa jatkaessa katu muuttuu Väinö Tannerin tieksi. Heti Lentoasemantien
liittymän jälkeen on pysäkki. Yksi ehdotus tälle joukkoliikennelinjan T-risteykselle on,
että ennen jokaista erkanemissuuntaa on yksi pysäkkilaituri. Tällöin etelästä tullessa
olisi yksi pysäkki Lentoasemantiellä lännenpuoleisella raiteella, idästä tullessa yksi Ta-
setien pohjoisreunassa ja lännestä yksi Väinö Tannerin tien eteläreunassa. Tällä mene-
telmällä esimerkiksi Tikkurilasta Tammistoon menevästä vaunusta voi vaihtaa samalta
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pysäkiltä Tikkurilasta Myyrmäkeen menevään vaunuun. Ongelma tässä järjestelyssä on
se, että Lentoasemantien ja Vantaanportinkadun välinen katuosuus on jo nyt hyvin ah-
das ja ruuhkainen, ja pysäkin mahduttaminen tähän saattaa olla mahdotonta. Voidaan
kuitenkin harkita mahdollisuutta jossa Lentoasemantiellä on pysäkki ainakin yhteen
suuntaan juuri ennen liittymää, jotta Tammistosta Jumboon päin menossa olevasta vau-
nusta pääsee lähelle Lentoasemantien liittymää. Liittymän lounaispuolelle on myös kaa-
voitettu runsaasti uutta maankäyttöä, jota tällainen pysäkki saattaisi palvella.

Kuva 38: Linjaus Jumbon ympäristössä.

Tasetieltä linjaus haarautuu yleiskaavan mukaan kahteen suuntaan, suoraan Väinö Tan-
nerin tietä ja etelään Lentoasemantietä. Lentoasemantiellä joukkoliikennelinjalle on
jätetty tilavaraus, ja sen on ajateltu kulkevan kadun keskellä omaa kaistaansa. Nykyisin
katu on katualueen itäreunassa, eli joukkoliikennekaistojen sijoittuessa kadun keskelle
koko katualue tulee remontoida. Lentoasemantien muuttuessa kiertoliittymässä Hagel-
stamintieksi linjaus siirtyy kadun itäreunaan, johon sille on jätetty nykyisessä katutilassa
tilaa. Käännyttäessä seuraavasta kiertoliittymästä Hagelstamintien jatkeelle linjaus jat-
kaa edelleen kadun itäreunassa varattua kaistaansa.

Ensimmäinen Tammiston alueen pysäkki on monitoimitalon ja kirjaston kulmalla, heti
äsken mainitun kiertoliittymän jälkeen (Kuva 39). Pysäkki vie nykyisen bussipysäkin
levennyksen tilan Hagelstamintien itäpuolelta, mutta bussit voivat pysähtyä runkolinjan
länsipuoleisen laiturin toiselle puolelle kadulle jos pysäkkiä ei haluta siirtää. Käännyttä-
essä Hagelstamintieltä Tilkuntielle linjaus siirtyy keskelle katua muun liikenteen se-
kaan. Tämä kaarre tulee suunnitella tarkasti, sillä kiertoliittymän länsipuolen talojen
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asuntojen ovet ovat heti talon kulmassa, jolloin joukkoliikennelinjan tulisi pysyä mah-
dollisimman hyvin jo rakennetulla katualueella. Lisäksi juuri ennen kiertoliittymää ole-
va bussipysäkki tulee joko siirtää tai muuttaa ajoratapysäkiksi. Seuraava runkolinjan
pysäkki on Tilkuntiellä koulun kohdalla, ja Tilkuntien nykyiset bussipysäkit tulee joko
poistaa tai yhdistää runkolinjan pysäkkien kanssa.

Kuva 39: Linjaus Kartanonkoskella.

Tilkuntieltä eteenpäin linjaus kulkee etelään nykyistä joukkoliikennekatua pitkin ja
kääntyy Tammistontien päästä puistoalueelle (Kuva 40). Puistossa on mahdollinen
paikka pysäkille juuri ennen Tammistonkatua, jonka jälkeen linjaukselle on jo tehty
tilavaraus Tammistonkadun länsireunassa. Seuraava mahdollinen pysäkinpaikka olisi
Sisukaurankaaren välissä tai Tammenterhon aukion kohdalla. Aluetta kaavoitettaessa
pysäkin on ajateltu sijoittuvan aukiolle, ja ympäristö on suunniteltu sen mukaisesti.
Tammiston eteläkärjen pysäkkivaihtoehdot ovat siis joko yksi pysäkki keskeisesti sijoi-
tettuna eli Sisukaurankaaren välissä, tai kaksi pysäkkiä eri reunoilla eri puistoalueella ja
Tammenterhon aukiolla. Ainakin yksi Tammistontien länsireunan pysäkeistä pitää
muuttaa ajoratapysäkiksi tai siirtää jos runkolinja kulkee kadun länsireunaa.
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Kuva 40: Linjaus Tammistossa.

Väinö Tannerin tiellä linjaus jatkuu kadun molemmilla reunoilla kuten Tasetiellä (Kuva
41). Väinö Tannerin tiellä bussit voivat käyttää runkolinjan kanssa samoja pysäkkejä
mikäli kulkumuotona on bussit tai johdinautot, ja pikaraitiotievaihtoehdossa busseille
tulee rakentaa uudet omat pysäkkinsä. Pysäkki on Pakkalantien päässä, johon on kaa-
voitettu uusi asuinalue. Tämän pysäkin jälkeen katu muuttuu Tulkintieksi ja kaartaa
pohjoiseen joukkoliikennelinjauksen jatkaessa suoraan metsään omalle väylälleen. Tällä
kohdin linjauksen on kuljettava voimalinjojen pohjoispuolella, sillä eteläpuolella on
luonnonsuojelualue.
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Kuva 41: Linjaus Tulkintien päässä.

Ylästön pohjoispuolisen metsän alue tulee tutkia tarkasti erikseen, mutta tällä hetkellä
siihen on piirretty kaksi vaihtoehtoa. Molemmat päätyvät tällä hetkellä alustavassa
suunnittelussa olevan ajoneuvoliikenteen tunnelin suulle. Yleiskaavan mukaan linjaus
kulkee voimalinjojen pohjoispuolella, kunnes tulevan Tulkintien jatkeen kohdalla kään-
tyy etelään (Kuva 42). Tässä linjausvaihtoehdossa olisi ehkä mahdollista sijoittaa py-
säkki juuri ennen tulevaa Tulkintien jatketta, jolloin pysäkki palvelisi tältä osin Kehä
III:n eteläpuolen teollisuusalueita.
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Kuva 42 Linjaus Ylästön pohjoispuolella, punaisella merkitty mahdollisen tunnelin
paikka.

Ongelmana on kuitenkin suuret korkeuserot (Kuva 43) sekä ajatellun pysäkin kohdalle
tuleva kuorma-autojen huoltoalue. Ensimmäinen kukkula Tasetieltä tullessa näkyy ku-
vassa 43 oikealla. Tämä noin 600 metrin matkalle ulottuva ja noin 20 metriä korkea
kukkula tulisi linjauksen tieltä ainakin jossain määrin poistaa, jotta pituuskaltevuudet
olisivat sallituissa rajoissa. Pituuskaltevuudet tämän kukkulan alueella ovat keskimäärin
10 prosenttia, mutta myös jyrkkiä, noin 50 prosentin kaltevuuden kohtia on. Seuraava
kukkula on ongelma vain jos noudatetaan yleiskaavan linjausta ja halutaan pysäkki
mahdollisimman lähelle Tulkintien jatketta. Tähän kohtaan on myös suunniteltu kuor-
ma-autojen huolto-aluetta, jota rakennettaessa aluetta luultavasti jo jonkin verran tasoi-
tetaan. Koko kukkula voidaan kuitenkin kiertää jos pysäkkiä Tulkintien jatkeelle ei ha-
luta. Kolmanteen kukkulaan on suunniteltu tunnelia, jossa olisi joko yksi tunneli seka-
liikenteelle tai kaksi tunnelia, joista toisessa liikennöi joukkoliikenteen runkolinja ja
toisessa muu liikenne.

Toinen linjaus oikaisee suoraan tunnelille käymättä Tulkintiellä pohjoisessa. Tämän
linjauksen hyvät puolet ovat nopeus sekä se, että sillä kierretään toinen metsän kukku-
loista. Molemmat linjaukset päätyvät tunneliin, joka on tällä hetkellä suunniteltu olevan
joko yksi tunneli sekaliikenteelle tai kaksi tunnelia, joista toisessa liikennöi joukkolii-
kenteen runkolinja ja toisessa muu liikenne.
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Korkeuserot Ylästön pohjoispuolella

0

10

20

30

40

50

60

21
56

0

21
41

0

21
26

0

21
11

0

20
96

0

20
81

0

20
66

0

20
51

0

20
36

0

20
21

0

20
06

0

19
91

0

19
76

0

19
61

0

19
46

0

19
31

0

19
16

0

19
01

0

18
86

0

18
71

0

18
56

0

18
41

0

18
26

0

18
11

0

17
96

0

17
81

0

Paaluluku linjalla

K
or

ke
us

 m
er

en
 p

in
na

st
a 

(m
)

Kuva 43: Ylästön pohjoispuolen korkeuserot lännestä itään.

Tunnelin jälkeen linjaus kulkee omaa väyläänsä Ylästöntielle asti. Yleiskaavassa linjaus
on piirretty Ylästöntielle, jolloin se kadun kapeuden vuoksi todennäköisesti kulkisi
muun liikenteen seassa. Linjaus kuitenkin rakennuskannan kannalta mahtuisi kulke-
maan Ylästöntien pohjoispuolta omalla väylällään ja huomattavasti nopeammin, jos osa
viereisestä lähivirkistysalueeksi kaavoitetusta alueesta saadaan muutettua katualueeksi.
Seuraava pysäkki on juuri ennen Vanhaa Nurmijärventietä (Kuva 44). Pysäkki palvelisi
alueen pientaloasutusta, mutta siihen voisi tilan riittäessä myös yhdistää liityntä-
pysäköintiä.
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Kuva 44: Linjaus Hämeenlinnanväylän ylityksessä.

Pysäkin jälkeen linjaukselle on piirretty kaksi vaihtoehtoa. Ensimmäinen, yleiskaavan
mukainen linjaus oikaisee Vanhan Nurmijärventien yli, ja kulkee omalla väylällään ja
erikseen rakennetulla sillalla Hämeenlinnanväylän yli. Juuri ennen yhdistymistä Mar-
tinkyläntiehen on pysäkki, joka palvelee Sanomalan työntekijöiden lisäksi Martinkylän-
tien ja Hämeenlinnanväylän liittymään tulevaa uutta työpaikka-aluetta. Vaihtoehdon
ongelma on suuret korkeusvaihtelut metsäosuudella (Kuva 45). Kuvassa ensimmäinen
kukkula vasemmalta on linjauksen osalla Hämeenlinnanväylän ja Martinlaaksontien
välissä, ja sen kaltevuus on noin 10 prosenttia. Hämeenlinnanväylä on kahden ensim-
mäisen kukkulan välisessä notkossa, ja seuraavat kukkulat sijaitsevat Hämeenlinnan-
väylän ja Vanhan Nurmijärventien välisellä linjauksen osalla.

Toinen linjausvaihtoehto on jatkaa pysäkin jälkeen suoraa uutta, kaavoitettua katulinja-
usta pitkin. Katu kaartaa länteen ennen asuinalueita ja yhdistyy sitten nykyiseen Martin-
kyläntiehen. Tällä linjauksella ensimmäinen pysäkki olisi juuri ennen Martinkyläntietä,
asuinalueen eteläpuolella, ja toinen Sanomalan kohdalla. Sanomalan pysäkkiä voitaisiin
myös siirtää lähemmäs Hämeenlinnanväylää, sillä HSL on arvioinut kyseisen liittymän
olevan vuonna 2020 tärkeä vaihtopiste (HSL 2011b). Myös tässä vaihtoehdossa saatet-
taisiin joutua rakentamaan joukkoliikenneväylälle oma silta nykyisen pohjoispuolelle,
jos se kulkisi omalla väylällään eikä muun liikenteen seassa. Molemmissa vaihtoehdois-
sa Sanomalan nykyiset bussipysäkit joudutaan siirtämään muualle.
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Korkeuserot Hämeenlinnanväylän liittymässä
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Kuva 45: Korkeuserot Hämeenlinnanväylän liittymässä lännestä itään.

Martinkyläntielle on siis tällä hetkellä piirretty linjaus kadun pohjoispuolelle omalle
kaistalleen. Katutila on mitoitettu 2+2 -kaistaiselle kadulle, mutta joukkoliikennekaisto-
jen toteutuessa katu pysyisi tai muutettaisiin takaisin 1+1 -kaistaiseksi. Mahdollista on
tietenkin myös kulkea muun liikenteen seassa, mutta sitä tulisi välttää kaikissa kohdissa
joissa se vain on mahdollista. Seuraava pysäkki sijaitsee Kehäradan Vantaankosken
aseman kohdalla (Kuva 46). Parasta olisi jos pysäkki voitaisiin rakentaa sillalle radan
päälle niin, että pysäkiltä voisi suoraan laskeutua portaita asemalaiturille. Jos tämä on
kuitenkin liian kallista tai vaikeaa toteuttaa, pysäkki mahtuu myös nykyisten bussi-
pysäkkien kohdalle aseman jälkeen. Pysäkki on piirretty niin, että pohjoispuolen pysäk-
kilaituri on käytännössä kokonaan nykyisen kevyen liikenteen väylän päällä. Tätä tulisi
tietenkin välttää niin paljon kuin mahdollista, jotta esimerkiksi pyöräilijöiden esteetön
kulku aseman ohi taataan. Jos linjauksen halutaan olevan omalla kaistallaan Martinky-
läntiellä ja rautatiesiltaa ei levennetä, sillalle jää vain yksi kaista molempiin suuntiin
muulle liikenteelle ja toinen pysäkkilaituri täyttää koko kävely- ja pyörätien. Seuraava
Martinkyläntien pysäkki on aivan kadun päässä voimalaitoksen kohdalla. Jos runkolin-
jan omat kaistat ovat Martinkyläntien pohjoisreunassa, tulee kadun pohjoisreunan bus-
sipysäkit suunnitella uudelleen. Linjaus mahtuisi myös kadun keskelle, jolloin Vantaan-
kosken aseman pysäkkijärjestelyt olisivat hieman monimutkaisempia runkolinjalle mut-
ta koko kadun bussipysäkkijärjestelyjä ei tarvitsisi muuttaa.
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Kuva 46: Linjaus Martinkyläntiellä.

Martinkyläntieltä linjaus kaartaa etelään Raappavuorentien sivulle (Kuva 47). Jos tilaa
on, linjaus olisi hyvä saada kadun länsireunalle omalle väylälleen, mutta tarpeen vaati-
essa geometria sallii myös käännöksen katua pitkin muun liikenteen kanssa. Linjaus on
tällä hetkellä piirretty myötäilemään kadun muotoja mahdollisimman lähellä sitä, mutta
linja voisi toki johtaa myös suoraa pysäkille. Pysäkki sijaitsee Raappavuorenkujan koh-
dalla, nykyisen bussipysäkin paikalla. Pysäkin jälkeen linjaus jatkaa suoraa yhtenäisenä,
mutta ennen liittymistä Raappavuorentielle hajaantuu eri reunoille katua. Tämä johtuu
suunnitelmista Uomatien kohdalle, jossa on katsottu että katupoikkileikkaukseen ei
mahdu omia kaistoja joukkoliikenteelle. Tällöin siis linjaus kulkee kadun reunimmaisil-
la kaistoilla muun liikenteen seassa. Mahdollista olisi myös tinkiä 2+2 -kaistaisuudesta
Raappavuorentiellä, jolloin joukkoliikennelinja saattaisi mahtua omalle väylälleen ka-
dun keskelle. Tällöin myös kääntyminen Vaskivuorentielle helpottuisi, eikä minimikaar-
resäteitä tarvitsisi käyttää. Lisäksi muun bussiliikenteen pysäkkejä ei tarvitsisi muuttaa
jos runkolinjan omat kaistat olisivat kadun keskellä. Piirretyssä versiossa bussit pysäh-
tyisivät samoille pysäkeille, mutta runkolinjan kulkiessa omalla keskikaistallaan runko-
linjalle tulisi olla omat pysäkit. Pikaraitiotievaihtoehdossa jokaisen pysäkin tulisi olla
eri kohdalla kuin muun bussiliikenteen pysäkit, ja kaikkien kulkumuotojen kohdalla
niiden bussipysäkkien joilla runkolinja ei pysähdy tulisi sijaita niin etteivät pysähtyvä
bussit ole runkolinjan tiellä. Pysäkit ovat Uomatien kohdalla ja eri puolilla liittymää,
kuten bussipysäkit nykyisin.
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Kuva 47: Linjaus Raappavuorentiellä.

Raappavuorentien länsipuolella olevassa metsässä korkeuserot ovat melko suuret (Kuva
48). Alue voidaan kuitenkin tasoittaa samaan tasoon kadun kanssa niin, että kaltevuudet
ovat hyväksyttävällä tasolla. Raappavuorenkujan pysäkki on jo valmiiksi tasoitettu es-
teettömyyden vaatimukset täyttävään tasoon.
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Kuva 48: Korkeuserot Raappavuorentien länsipuolella etelästä pohjoiseen.

Seuraava pysäkki on juuri ennen käännöstä Vaskivuorentielle, ja se palvelee alueen
asukkaiden lisäksi Myyrmäen urheilupuiston asiakkaita (Kuva 49). Vaskivuorentiellä
linjaus on keskellä katua, sillä muuten eivät käännökset Raappavuorentielle ja  Jönsak-
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sentielle onnistu. Linjauksen sijainti keskellä katua tarkoittaa käytännössä sitä, että
muulta ajoneuvoliikenteeltä täytyy vähentää yksi kaista kumpaankin suuntaan, tehden
kadusta 1+1 -kaistaisen. Vaskivuorentien pysäkki on yksilaiturinen tilan säästämiseksi,
ja se sijaitsee Ruukkukujan ja Pyörrekujan välissä. Pysäkiltä tulee rakentaa tasonvaihto
viereiselle kävely- ja pyörätielle, jotta liityntä Myyrmäenraitille on sujuvaa. Pieni on-
gelmakohta Vaskivuorentiellä on lähijunaradan sillan alla, jossa sillan tukipilari on kes-
kellä tällä hetkellä piirrettyä linjausta. Pilarin voi kuitenkin kiertää, joka tosin vie koh-
dalta hieman enemmän katutilaa.

Linjauksessa on Jönsaksentien kohdalla taas haarautuva kohta, josta voidaan jatkaa joko
suoraan Vaskivuorentietä tai kääntyä Jönsaksentielle. Kaarre on juuri ja juuri mahdolli-
nen pikaraitiotien geometrialla, jos halutaan linjauksen kulkevan muun liikenteen seassa
eri reunoilla katua. Jos linjaus ei kulje reunoilla ainoa mahdollisuus on kadun muun
liikenteen kannalta keskellä katua. Tämä taas aiheuttaa sen, että pysäkit eivät mahdu
katutilaan. Jönsaksentielle on tarkoitus tulla yksi pysäkki, ja kuvassa on sille kaksi eri
vaihtoehtoa. Nykyisen asema-aukion pohjoispuolelle sijoitettuna pysäkki on niin lähellä
asemaa kuin sen tällä linjauksella saa. Kohtaan on myös valmiiksi rakennettu alikulku,
josta pääsee siirtymään pysäkeille Jönsaksentien ali. Toinen pysäkkivaihtoehto on Jön-
saksentielle tulevien uusien bussipysäkkien kohdalla, josta kuitenkin suunnitellaan jo
nyt hyvin vilkasta bussipysäkkiä johon uusi liikennemuoto ei välttämättä mahdu. Lisäk-
si pikaraitiovaunut eivät voi pysähtyä samoille pysäkeille bussien kanssa. Käännös Jön-
saksentieltä Rajatorpantielle on melko tiukka, etenkin jos linjaus on Jönsaksentiellä ka-
dun molemmilla reunoilla. Myös pikaraitiovaunut saadaan tässä kuitenkin kääntymään,
minimikaarresäteellä eli 25 metrillä. Rajatorpantiellä linjaus jatkaa keskellä katualuetta
nykyisen puukujan paikalla. Jos Myyrmannin eteläisen sisäänkäynnin kohdalle halutaan
pysäkki, se mahtuu suoralle heti Kilterinkaaren liittymän jälkeen.
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Kuva 49: Linjausvaihtoehdot Myyrmäen keskustassa.

Myyrmäen asema on tärkeä vaihtopiste Helsinkiin päin, jonka takia joukkoliikenteen
runkolinjalle tulisi saada pysäkki mahdollisimman lähelle lähijunaliikenteen asemaa.
HSL on arvioinut että vuonna 2020 Myyrmäen aseman matkustajista noin 79 prosenttia
on vaihtajia (HSL 2011b), jolloin vaihtoyhteydet tulisi tehdä mahdollisimman sujuviksi.
Nykyisellä maankäytöllä Jönsaksentie on kuitenkin lähin mahdollinen, jolloin kävely-
etäisyydeksi muodostuu noin 150 metriä pohjoisemmilta ja noin 200 metriä eteläisem-
miltä pysäkeiltä. Geometrisesti mahdollinen olisi myös linjaus jossa Jönsaksentieltä
käännyttäisiin Liesikujalle ja siitä etelään lähijunaraiteiden molemmin puolin. Linjaus
kulkisi radan itäpuolella Vantaan lääkärikeskuksen ja radan välissä joko katutasossa tai
lähijunaraiteiden korkeudella, ja tämän puolen pysäkki olisi joko nykyisen Myyrmäen
aseman alla olevalla aukiolla katutasossa tai asemalaiturin yhteydessä radan korkeudel-
la. Pysäkin jälkeen itäreunan linjaus jatkaisi suoraan Rajatorpantielle, joko katutasossa
tai laskeutuen radan korkeudelta takaisin kadulle.

Lähijunaraiteiden länsipuolella vaihtoehtoinen linjaus vaatisi järeämpiä toimenpiteitä,
sillä Liesikujan tienoille tulisi rakentaa tunneli lähijunaraiteiden ali jotta linjaus saadaan
siirtymään radan länsipuolelle. Tunnelin pitäisi sekä alittaa raiteet että ohittaa aivan ra-
dan vieressä olevan talon piha niin, että linjaus tulisi tunnelista ulos suurin piirtein ny-
kyisen asemarakennuksen länsireunasta. Tämä vaihtoehto siis vaatisi koko aseman uu-
simista ja muokkaamista runkolinjan tarkoituksiin sopivaksi. Pysäkki länsipuolella olisi
myös nykyisen aseman alla olevalla aukiolla, heti ostoskeskus Myyrmannin sisään-
käynnin vieressä. Linjauksen kulku Rajatorpantielle edellyttäisi nykyisin rautatiesillan
alla olevan liityntäpysäköinnin poistamista ja Myyrmannin lastauslaitureiden siirtämistä
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esimerkiksi maanalaisiin tiloihin. Liityntäpysäköinti ei kuitenkaan ole korkein priori-
teetti silloin, kun suunnitellaan kaupungin toisen aluekeskuksen keskustan ydinalueita.
Toinen esitetty vaihtoehto olisi kääntää molemmat raiteet Punamultatorille radan ali,
jolloin nykyinen bussiasema pitäisi siirtää esimerkiksi Liesikujan eteläpuoliselle pysä-
köintialueelle. Joka tapauksessa Myyrmäessä olisi vielä tilaa innovatiivisille ratkaisuille,
joilla alueesta saataisiin toimiva joukkoliikenteen solmukohta.

Katutilan ahtauden johdosta linjaus on piirretty erkanemaan eri puolille katua Raappa-
vuorentien kohdalla (Kuva 50). Myyrmäen urheilupuiston eteläpuolella on pysäkkipari
sijoitettuna eri reunoihin katua. Pysäkit palvelevat tulevaisuudessa urheilupuiston lisäksi
myös alueelle kaavoitettua hotellia. Pikaraitiotievaihtoehdossa pysäkkien tulisi olla eril-
lään bussien pysäkeistä. Linjaus jatkaa Rajatorpantietä eteenpäin katualueen eri reunoil-
la omia kaistojaan. Katu on nykyisin 1+1 -kaistainen, ja jos runkolinjalle annetaan omat
kaistat nykyisen kadun reunoilta, katua ei mahduta enää leventämään 2+2 -kaistaiseksi.
Jos kapasiteetti ajoneuvoliikenteelle ei riitä, linjaus voi myös olla muun liikenteen seas-
sa. Vapaalan alueen pysäkki sijaitsee Torpantien liittymän molemmin puolin nykyisten
bussipysäkkien paikalla. Tässä kohdassa, kuten muissakin joissa pysäkki on entisen
bussipysäkin paikalla, tulee miettiä voivatko bussit pysähtyä samalle pysäkille, tulisiko
bussien pysäkkiä siirtää vai voidaanko kyseisessä kohdassa pärjätä kokonaan ilman eril-
listä syöttöliikenteen bussien pysäkkiä jos aluetta palvelee jo runkolinja. Pikaraitiotien
kanssa samoille pysäkeille ei joka tapauksessa voida pysähtyä. Rajatorpantietä yleiskaa-
van linjaus jatkaa suoraan Vihdintien yli, ja kääntyy Köysikujalle kohti etelää ja Espoo-
ta. Jos Vihdintien liittymä uusitaan esimerkiksi suureksi kiertoliittymäksi, pikaraitiotie
todennäköisesti ajaa suoraa liittymän läpi. HSL on arvioinut Rajatorpantien ja Vihdin-
tien liittymän olevan vuonna 2020 tärkeä vaihtopiste (HSL 2011b). Liittymän alue tulee
siis suunnitella tarkasti, jos runkolinja päädytään vetämään tämän liittymän kautta eikä
esimerkiksi kääntymään etelään jo ennen Vihdintietä.
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Kuva 50: Linjaus Rajatorpantiellä.

Toinen haara on Vaskivuorentietä suoraa eteenpäin kohti itää, ja tämä haara on tarpeel-
linen silloin, jos halutaan yhdistää Vantaan linja esimerkiksi Jokeri 2:een. Linjaus kul-
kee suunnitelman mukaan keskellä katualuetta. Tämä poistaa pikaraitiotien tapauksessa
vähintään yhden autokaistan, kääntymiskaistojen kohdilla jopa kaksi, sillä etenkään
kääntymiskaistoja ei suositella jätettäväksi pikaraitiotien kanssa samalle kaistalle. Lin-
jausta ei kuitenkaan ole tässä kohdin mahdollista laittaa kadun eri reunoihin muun lii-
kenteen sekaan, sillä muuten kaarresäteet muodostuvat pikaraitiotielle liian pieniksi
Jönsaksentien suunnasta. Jos katualuetta ei kuitenkaan voida ennen Louhelantien liitty-
mää leventää, tulee linjauksen kulkea muun liikenteen kaistoilla vähintään kapeimmissa
kohdissa. Seuraava pysäkki sijaitsee ennen Vanhan Kaarelantien liittymää kohdassa,
jossa on myös kävelijöiden ja pyöräilijöiden alikulku Vaskivuorentien ali. HSL:n arvion
mukaan Vaskivuorentien ja Hämeenlinnanväylän liittymän on arvioitu olevan vuonna
2020 merkittävä vaihtopaikka, jossa joukkoliikenteen matkustajista 93 prosenttia on
vaihtajia (HSL 2011b). Vaskivuorentien ja Vantaanlaaksontien kiertoliittymässä pika-
raitiotie saadaan käännettyä etelään nykyisellä katualueella käyttämällä minimikaar-
resädettä, mutta jos katutilaa voidaan saada lisää, on suurempi säde aina suositellumpi.
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Kuva 51: Silvolan haaran linjaus.

Linjan mahdolliset liittymäkohdat muihin kuntiin ovat yleiskaavan mukaisesti Länsimä-
en eteläpäässä, Tammiston eteläkärjessä, Silvolan haaran päässä sekä Vapaalassa. Tä-
män lisäksi on piirretty linjaus Marja-Vantaalta Klaukkalaan, jota ei ole yleiskaavassa.
Kaikki nämä liittymäkohdat tulisi tutkia huolellisesti erikseen, ja tähän työhön on kirjat-
tu vain tämän hetkisiä ajatuksia liittymäkohtien merkityksistä. Länsimäessä yleiskaa-
vassa tarkoitettu vaihtoehto on jatkaa Länsimäentietä etelään ja yhdistää runkolinja Mel-
lunmäen metroasemaan. Yleiskaavan teon jälkeen on kuitenkin alettu suunnitella Öster-
sundomin aluetta, jonka johdosta runkolinjan yhdistämistä Östersundomiin on myös
harkittu. Östersundomin alueelle on esitetty metrolinjaa, jolla olisi mahdollisesti asemia
myös Vantaan puolella. Tällöin Vantaan runkolinja voitaisiin yhdistää metroverkostoon
jo Vantaan puolella, mutta tällöin todennäköisesti jouduttaisiin ohjaamaan linjaus län-
teen jo Vaaralan pohjoispuolella jolloin koko Länsimäen alue jäisi ilman runkolinjan
palvelua. Myös pikaraitiotieverkostoa on ehdotettu Östersundomiin, jolloin Vantaan
runkolinjan voisi suoraan yhdistää samaan verkostoon jos pikaraitiotie valitaan myös
Vantaalle.

Tammiston eteläkärjessä yleiskaavaan on määritetty kaksi eri suuntaa kohti Helsinkiä.
Toinen jatkaa suoraa kohti kaakkoa ja Helsingin puolella Tapaninkyläntielle, ja toinen
kääntyy ennen Tuusulanväylää lounaaseen kohti Torpparinmäkeä. Tällä hetkellä lou-
naaseen kaartavasta linjauksesta on jo osittain luovuttu, mutta Malmin suuntaan jatkuva
linjausvaihtoehto saattaisi vielä olla mahdollinen. Tämä kohta on mahdollinen yhtymä-
kohta Jokeri 2 -linjaukseen, ja liikennemääräennusteissa linjaston katsottiin jatkuvan
tästä kohdasta suoraan Jokeri 2:n linjausta Vuosaareen asti. Tällainen ratkaisu toisi run-
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kolinjayhteyden Helsingin ja Tammiston läpi lentoasemalle. Tämän linjauksen ongelma
on se, että Tuusulanväylä on samalla korkeudella runkolinjauksen kanssa jolloin runko-
linjan tasauksen lasku tai nosto tulee aloittaa melko aikaisessa vaiheessa jotta Tuusulan-
väylä voidaan alittaa tai ylittää. Jos käytetään suurinta mahdollista 6 prosentin kalte-
vuutta ja laskeudutaan Tuusulanväylän alle, voidaan juuri ja juuri säilyttää tasossa ny-
kyiset yhteydet pysäköintialueille Rosendalinkujalta.

Silvolan haara yhdistyy myös nykyiseen Jokeri 2:n linjaukseen. Tällöin siis liikennöin-
nin kannalta Vantaan sisäinen runkolinja ei välttämättä käyttäisi tätä haaraa, vaan Jokeri
2 kulkisi tätä reittiä Myyrmäkeen jossa olisi näiden kahden linjaston vaihtopiste. Infra-
struktuurin kannalta tämä haara siis tämän hetken tiedoilla määrittyy Jokeri 2:n kulku-
muotovalinnan mukaan. Vapaalassa on linjan päätepiste Vantaan puolella, ja yleiskaa-
van mukaan linjaus jatkuu Espooseen Köysikujan kohdalta. Myös Espoon raidevision
(Espoon kaupunki 2011) suosituksena oli linjaus, joka kääntyy Köysikujan kohdilta
etelään ja jatkaa siitä Espoon Leppävaaraan Vermon ja Uusmäen kautta. On kuitenkin
myös esitetty vaihtoehtoa, jossa linjaus kaartaisi etelään jo Torpantien kohdalta tai jopa
aiemmin, jolloin päädyttäisiin Espoon sijasta Helsinkiin. On myös mahdollista että lin-
jaus tässä kohden haarautuu jatkuvaksi sekä Espooseen että Helsinkiin.

Yksi huomioon otettava asia koko linjauksen matkalta on erikoiskuljetusten reittiver-
kosto siinä tapauksessa, että kulkumuodoksi valitaan ajojohtimia vaativa kulkumuoto.
Ajojohtimet saattavat olla suurten erikoiskuljetusten tiellä sekä korkeus- että leveys-
suunnassa etenkin kapeissa kohdissa. Näissä kohdissa tulee joko suunnitella erikoiskul-
jetusten reitti uudestaan niin että haittaa ei synny, siirtää joukkoliikenteen runkolinja
muulle reitille tai harkita sellaisen joukkoliikennemuodon käyttöä joka ei vaadi ajojoh-
timia. Johdinautojen mahdollisuus ajaa ilman ajojohtimia voi myös osoittautua tärkeäk-
si, jos erikoiskuljetusreittejä ei saada muutettua mutta johdinautojärjestelmä halutaan
rakentaa. Vantaalla suurten erikoiskuljetusten reitti risteää tai kulkee samaa linjausta
runkolinjan kanssa monissa paikoissa. Ensimmäinen samaa linjausta kulkeva kohta on
Jokiniementiellä, jossa erikoiskuljetusreitti kääntyy Lahdentieltä Jokiniementielle ja
jatkuu runkolinjan kanssa samaa linjausta Jokiniementien länsipäässä olevaan kiertoliit-
tymään saakka. Tämä linjaus ei ole ongelma jos runkolinja sijoittuu Jokiniementien
pohjoisreunaan, mutta sen sijoittuessa tämän hetkisen suunnitelman mukaisesti kadun
molemmille reunoille ajojohtimet tulevat erikoiskuljetusten tielle sekä heti Lahdentieltä
kääntymisen jälkeen että Jokiniementien kiertoliittymässä. Lisäksi erikoiskuljetusreitti
kulkee Vanhaa Porvoontietä, jolloin reitti risteää runkolinjan kanssa.

Seuraava kohta jossa joukkoliikenteen runkolinjan ja suurten erikoiskuljetusten reitit
osuvat yhteen on Tikkurilantie koko siltä matkalta jonka runkolinja sillä kulkee. Tikku-
rilantiellä erikoiskuljetusten korkeus voi muodostua ongelmaksi etenkin Talvikkitien ja
Tikkurilantien liittymässä jossa erikoiskuljetukset siirtyvät Tikkurilantielle, Niittytien
kohdalla jossa reitti haarautuu, Köyhämäentien liittymässä, Manttaalitien kohdalla,
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Pakkalantien liittymässä sekä lännessä Katriinantien ylityksessä. Lisäksi leveyssuunnas-
sa ongelmia voi aiheutua koko Tikkurilantien matkalta jos linjaus on keskellä katua ja
siitä syystä muulle liikenteelle jää vain yhdet kaistat molemmille puolille joukkoliiken-
nelinjausta. Seuraava joukkoliikenteen runkolinjauksen kohta jossa erikoiskuljetusreitti
risteää linjauksen on Pakkalantien kohdalla. Väinö Tannerin tiellä ja Tulkintien osalla
erikoiskuljetukset kuljetetaan samaa reittiä jota runkolinja kulkee, joka aiheuttaa ongel-
mia etenkin joukkoliikennelinjan jatkaessa suoraan metsään kohti Ylästöä jolloin eri-
koiskuljetusreitin kanssa syntyy risteyskohta. Viimeinen osuus erikoiskuljetusten kanssa
samoja reittejä kuljetaan Ylästöntiellä ja Martinkyläntiellä koko siltä matkalta jonka
runkolinja näillä kaduilla kulkee. Ylästöntiellä erikoiskuljetukset eivät ole ongelma jos
linjaus tehdään ehdotuksen mukaisesti Ylästöntien pohjoispuolelle, mutta kadulla kulki-
essaan ajojohtimet ovat ongelma. Samoin Martinkyläntiellä pohjoisreunassa ajettaessa
ongelmakohtia ovat vain liittyminen kadulle Sanomalan kohdalta ja kääntyminen Raap-
pavuorentielle. Jos runkolinja kulkee muun liikenteen seassa, ajojohtimista johtuvia
ongelmia on koko Martinkyläntien matkan.

Linjausta ja etenkin sen rakentamista ja siitä aiheutuvia kustannuksia miettiessä tulee
ottaa huomioon myös pohjaolosuhteet. Pohjamaa vaikuttaa esimerkiksi perustamista-
paan sekä mahdollisuuteen rakentaa siltoja ja tunneleita. Linjauksen pohja on monin
paikoin täyttömaata, mutta joissakin kohdin on myös esimerkiksi savea tai kalliota.
Nämä kohdat käydään tässä läpi, sillä esimerkiksi siltojen kohdilla metsäalueilla joissa
tarvitaan leikkauksia on kustannusten kannalta tärkeää mikä maalaji on kyseessä. Län-
simäen alueella linjaus on pääosin täyttömaalla, ja muutamissa paikoissa hiekalla. Kal-
lioleikkausta tarvitsee tehdä muutaman metrin matkalta Kuntopolun pysäkin pohjois-
puolelta. Vaaralassa yleiskaavan linjauksen metsäalueella maalaji on valtaosaltaan
hiekka, mutta kukkulan laella on myös kalliota joka tulisi todennäköisesti louhia linjan
tieltä pois. Kehä III:n ympäristö on savea, jolloin sillan rakentaminen alueen yli vaatii
mahdollisesti maalajiin liittyviä lisätoimenpiteitä. Vaaralan asuinalueen läpi kuljettaessa
linjauksen alla on lähinnä täyttömaata, ja savea on ainoastaan Kehä III:n sivuilla. Tämä
ei kuitenkaan vaikuta runkolinjan kustannuksiin jos linjaus kulkee kadulla eli jo olemas-
sa olevaa siltaa pitkin. Hakunilan keskustaan asti pohja on pääosin täyttömaata.

Jokiniementiellä linjaus kulkee alkumatkan nykyisen katualueen pohjoispuolella, jolloin
osa maapohjasta on savea ja vaatii näin ollen vahvempaa perustamista. Jokiniementien
länsipäässä juuri ennen Kanervantien pysäkkiä on kallioalue, joka on kuitenkin pääosin
louhittu matalaksi nykyisen kadun tieltä. Jokiniementien länsipään kiertoliittymästä
lähtien alue on lähinnä savea pääradalle saakka, joskin Santaradan alle on vaihdettu
täyttömaata. Koko tämä Jokiniemen alue vaatisi todennäköisesti tavallista järeämpiä
perustustoimenpiteitä. Pääradan länsipuolella Tikkurilassa linjaus on kadulla, jonka
pohja on täyttömaata. Tikkurilantiellä pohja on alkupäästään täyttömaata, mutta muut-
tuu myöhemmin saveksi ja siltiksi. Rälssitien liittymän kohdalta suoraan jatkettaessa
pohja on täyttömaata ja kalliota, joka kuitenkin oletetaan louhittavan tasaiseksi Tikkuri-
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lantien linjauksen muutoksen yhteydessä. Sama koskee Tietotien uutta linjausta, jota
pitkin runkolinjan on suunniteltu kulkevan. Marja-Vantaan haaran pohjamateriaali on
vaihtelevaa, ja linjauksen alla on sekä kalliota, moreenia, hiekkaa, savea että täyttömaa-
ta. Jos linjaus päädytään viemään Marja-Vantaalle saakka, tulee pohjaolosuhteet tutkia
huolella.

Rälssitien liittymästä kohti Jumboa maa-aines on lähes kokonaan savea. Jumbon etelä-
puolella on hieman myös silttiä ja moreenia, mutta koko Tammiston haara on taas aino-
astaan savea ja vaatii näin ollen tarkemman tarkastelun siitä millainen perustus on riittä-
vää. Myös jatke Lentoasemantieltä eteenpäin Väinö Tannerin tietä on lähes pelkästään
savea. Ylästön pohjoispuolisessa metsässä jokainen korkeuseroiltaan ongelmallinen
kukkula on kalliota. Louhinta olisi siis tarpeen jos linjasto kulkisi tästä, mutta myös
tunneli itäisimmän kukkulan läpi olisi mahdollista tarkastella. Ylästöntiellä itse katu on
rakennettu täyttömaalle, mutta jos runkolinjalle halutaan rakentaa oma väylä Ylästön-
tien pohjoispuolelle, alue on savea. Hämeenlinnanväylän ylityksen kohdalla vaihtoeh-
toinen linjaus kulkisi katualueella sen valmiilla pohjalla, mutta yleiskaavan mukainen
linjaus kulkee metsän läpi. Metsässä maasto on mäkistä ja suurilta osin kalliota, joten
tällä alueella louhintaa olisi todennäköisesti pakko tehdä. Martinkyläntien alusta on ko-
konaan täyttömaata.

Raappavuorentien länsipuolella linjaus kulkee metsässä, jossa maasto on ensimmäiselle
pysäkille saakka lähinnä moreenia. Pysäkin kohdalla ja siitä etelään on myös muutama
kallioalue, mutta suurin kukkula ennen laskeutumista Raappavuorentielle on hiekkamo-
reenia. Raappavuorentien levennyksen yhteydessä kadun alusta todennäköisesti muute-
taan täyttömaaksi, vaikka se nykyisin on osittain vielä savea ja silttiä. Koko Myyrmäen
alue ja linjauksen pohja Vapaalaan saakka on täyttömaata, ja vasta aivan viimeisellä
metsäosuudella ennen Espoota maasto muuttuu kallioiseksi. Silvolan haara on myös
täysin täyttömaata.
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5 VAIHTOEHTOJEN VERTAILU

Tässä luvussa vertaillaan joukkoliikennemuotoja keskenään investointi- ja käyttökus-
tannusten suhteen, jonka lisäksi arvioidaan eri muotojen palvelutasovaikutuksia. Myös
maankäytöllisiä ja liikenteellisiä vaikutuksia vertaillaan. Tavoitteena ei ole tarkka arvio
kustannuksista eikä myöskään palvelutasovaikutuksista, vaan tarkoitus on antaa suuntaa
siitä mitä vaikutuksia eri kulkumuodoilla on.

5.1 Kustannusarviot

Kustannusarviot on tehty hyvin karkealla tasolla ja muista julkaisuista otettujen arvioi-
den perusteella. Investointikustannusten osalta Vantaan linjastolta on arvioitu pituudet
omalla väylällä, omalla kaistalla ja muun liikenteen seassa, ja laskettu tämän perusteella
kustannukset erilaisille linjausvaihtoehdoille. Arvioiden perusteella on laskettu myös
kustannukset kilometriä kohden, joita on verrattu muiden selvitysten ja suunnitelmien
kilometrikustannuksiin.

5.1.1 Investointikustannukset

Investointikustannukset eri kulkumuodoille laskettiin monista eri lähteistä kerättyjen
kustannustietojen perusteella. Tavallisen katupohjan rakentamiskustannukseksi arvioi-
tiin 8 euroa per neliömetri, jota käytettiin busseille tai johdinautoille tarkoitettujen kais-
tojen rakentamiskustannuksena. Johtosiirtojen hinnaksi arvioitiin 150 euroa per metri
jokaisen kulkumuodon kohdalla, ja siirtoja arvioitiin tehtävän lähes jokaisessa kohdassa
jossa linjaus kulkee kadulla tai sen vieressä. Tämä ja muutkin Turun pikaraitiotieselvi-
tyksestä otetut luvut näkyvät taulukossa 14. Pysäkkiparin hinta on selvityksessä arvioitu
pikaraitiotielle, mutta tässä työssä oletetaan että jokaisen runkolinjan kulkumuodon
osalta pyritään samaan palvelutasoon pysäkkien suhteen, jolloin hinta on jokaiselle kul-
kumuodolle sama. Kadun muutostöitä 2- tai 4-kaistaisilla kaduilla on arvioitu tehtävän
kohdissa, joissa katua täytyy siirtää runkolinjauksen sijainnin takia. Junaraiteen kunnos-
tuslukua on käytetty ainoastaan Santaradan linjauksen kohdalla ja siinäkin vain yhdelle
raiteelle. Luvuista ainoastaan pikaraitiotien kustannuslaskennassa käytettyjä ovat uusi
ratapohja sekä junaradan kunnostus, ja vaihteiden hintaa käytetään pikaraitioteiden ja
johdinautojen kohdalla. Muita arvoja käytetään kaikkiin kolmeen kulkumuotoon.
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Taulukko 14: Laskennassa käytettyjä kustannusarvioita (Laaksonen 2002, s.20).

€/kpl
Vaihteet/pari 134 500 asennuksineen, noin 2km välein
Pysäkkipari 117 500 näyttötauluineen

€/m
Uusi ratapohja 900 osuudet joilla ei katupohjaa
2-kaistaisen kadun muutos 1 100 70% normaaleista katutöistä + valaistus
4-kaistaisen kadun muutos 1 850 70% normaaleista katutöistä + valaistus
Johtosiirrot lähiössä 150
Silta 8 000 8 metriä leveä
Junaradan kunnostus 850 yhden raiteen sähköistys +kevyt kunnostus

€/kpl
Liikennevalojen muutos 25 500 Etuisuuksia varten
Uudet liikennevalot 84 000
Alikulun laajennus 84 000 Lahdenväylän alitus

Turun pikaraitiotieselvityksessä on arvioitu sekä katuradan että omalla penkallaan ole-
van radan hinnaksi 2 950 euroa per metri sisältäen ajojohdot ja muuntajat, mutta tässä
työssä on asiantuntijoiden kommenttien perusteella arvioitu kahden raiteen metrihinnak-
si 4 000 euroa. Lisäksi johdinautojen kustannusten laskentaan on käytetty Helsingin
johdinautoselvityksen (Anttila et al. 2011) arvioita, joiden mukaan ajojohdot maksavat
250 euroa metriltä ja sähkönjakeluinfrastruktuuri 50 euroa metriltä.

Infrastruktuurin lisäksi investointikustannuksia ovat käytetyt vaunut sekä varikkojen
rakentaminen. Bussien hinta-arvio on Raide-Jokerin esiselvityksen (WSP Finland Oy
2009b) mukaan nivelbusseille 330 000 euroa kappaleelta ja tuplanivelbusseille 530 000
euroa kappaleelta. Samassa selvityksessä arvioidaan pikaraitiovaunun hinnaksi 2,7 mil-
joonaa euroa. Helsingin johdinautoselvityksessä (Anttila et al. 2011) todetaan niveljoh-
dinauton hinnaksi 675 000 euroa ja tuplaniveljohdinauton 1 000 000 euroa. Ohjattujen
bussien hinta on noin 1,4 miljoonaa euroa kappaleelta (Hass-Klau et al. 2011, s. 64).
Hintoja arvioidessa tulee kuitenkin ottaa huomioon myös vaunujen hintojen poistoajat,
sillä bussien investoinnin poistoaika noin 8 vuotta, johdinautojen 10 ja pikaraitiovaunu-
jen 25. Varsinainen käyttöikä on tehokkaan huollon kanssa busseilla 8 - 14 vuotta, joh-
dinautoilla 10 - 20 vuotta ja pikaraitiovaunuilla jopa 50 vuotta. Tästä voidaan laskea,
että pikaraitiovaunu maksaa hiukan yli kaksi kertaa niin paljon kuin samalla ajalla käy-
tetyt nivelbussit. (Hass-Klau et al. 2011, s. 64) Huomioon voi ottaa kuitenkin myös sen,
kuinka esimerkiksi pikaraitiotien imago voi kärsiä jo 20 vuotta vanhoistakin vaunuista.

Esimerkkinä vaunujen investointikustannuksista voidaan laskea, että välille Länsimäki -
Tikkurila tarvittaisiin viiden minuutin vuorovälillä seitsemän vaunua. Jos lisäksi ostet-
taisiin kolme varavaunua, tulisi hinnaksi nivelbusseilla 5,3 miljoonaa, niveljohdinautoil-
la 10 miljoonaa ja pikaraitiovaunuilla 27 miljoonaa euroa. Jos pikaraitiovaunuja käytet-
täisiin kahden vaunun junana joka vuorolle jonka lisäksi varavaunuja olisi kolme, muo-



107

dostuisi hinnaksi 45,9 miljoonaa euroa. Välille Länsimäki - Vapaala tarvittaisiin jo 29
vaunua varavaunuineen viiden minuutin vuorovälillä, jolloin nivelbusseille tulisi hin-
naksi 15,4 miljoonaa,  niveljohdinautoille 29 miljoonaa ja pikaraitiovaunuille 78,3 mil-
joonaa euroa yhden vaunun ajolla ja 148,5 miljoonaa euroa kahden vaunun ajolla.

Bussivarikon hinnaksi Itä-Vantaalle on arvioitu yksikköhinnoilla laskettuna noin 16
miljoonaa euroa, jossa arvonlisävero on 0 prosenttia (Ramboll 2007). Helsingin joh-
dinautoselvityksessä (Anttila et al. 2011) todetaan varikon muutostöiden hinnaksi 5 -
5,5 miljoonaa euroa, joka siis on kustannus siitä että vanha bussivarikko muutetaan joh-
dinautoille sopivaksi. Raide-Jokerin selvityksessä (WSP Finland Oy 2009b) pikarai-
tiotievarikon hinnaksi on arvioitu 33 miljoonaa euroa.

Taulukossa 15 näkyvät erilaisten linjausvaihtoehtojen infrastruktuurin kustannukset eri
kulkumuodoilla ilman vaunujen hintoja. Lukuja tarkastellessa tulee ottaa huomioon, että
laskelmista puuttuvat esimerkiksi nykyisten bussipysäkkien siirtojen kustannukset, maa-
ja kallioleikkausten hinnat etenkin metsäalueilla sekä tarkemmat laskelmat esimerkiksi
Vaaralan pitkän sillan hinnasta. Lisäksi Ylästön metsäalueella on oletettu että runkolinja
kulkee jo valmiiksi tehdyssä tunnelissa, jolloin tähän ei ole laskettu tunnelin rakentami-
sesta syntyviä kustannuksia. Jos runkolinja rakennetaan vain välille Länsimäestä Tikku-
rilan asemalle, muodostuu johdinauton hinnasta noin 1,6-kertainen bussivaihtoehtoon
verrattuna ja pikaraitiotien hinnasta noin 5,4-kertainen johdinautoon verrattuna. Erot eri
linjauksien hintojen välillä Tikkurilassa muodostuvat suurilta osin siitä, käytetäänkö jo
olemassa olevaa katuverkkoa kuten yleiskaavan linjauksessa vai rakennetaanko runko-
linjalle omaa väylää kuten kahdessa muussa vaihtoehdossa. Eri linjausvaihtoehtojen
vertailussa Länsimäestä Tikkurilantien alkuun näkyy kustannusero siitä kierretäänkö
Tikkurila Valkoisenlähteentietä pitkin yleiskaavan linjauksen mukaisesti vai rakenne-
taanko pääradan yli silta. Sillan kustannukset on laskettu ainoastaan aiemmin mainitulla
8 000 eurolla per metri, jonka lisäksi pääradan ylittävälle sillalle tulisi varmasti lisäkus-
tannuksia. Pikaraitiotien kohdalla siltavaihtoehto näyttää jopa halvimmalta tällä lasken-
tatavalla, mutta sillan kustannukset tulisi laskea huolellisesti erikseen jolloin saataisiin
realistisempi arvio.
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Taulukko 15: Linjausvaihtoehtojen infrastruktuurin kustannukset eri kulkumuodoilla.

Bussi Johdinauto Pikaraitiotie
Länsimäki - Tikkurila (Villa Grönbergin kautta) 5.25 milj. 8.42 milj. 44.55 milj.
Länsimäki - Tikkurila (yleiskaavan linjaus) 5.02 milj. 8.43 milj. 44.85 milj.
Länsimäki - Tikkurila (Lauri Korpisen katu) 5.35 milj. 8.03 milj. 44.15 milj.

Ratatien lenkin aiheuttama lisähinta 0.38 mil. 0.63 milj. 2.00 milj.

Länsimäki - Tikkurilantien alku (Villa Grönberg) 7.12 milj. 11.34 milj. 55.18 milj.
Länsimäki - Tikkurilantien alku (yleiskaavan linjaus) 6.93 milj. 11.11 milj. 55.47 milj.
Länsimäki - Tikkurilantien alku (Lauri Korpisen katu) 7.26 milj. 10.72 milj. 54.77 milj.
Länsimäki - Tikkurilantien alku (silta pääradan yli) 9.66 milj. 13.43 milj. 51.42 milj.
Länsimäki - Tikkurilantien alku (yleiskaava+Ratatie) 7.17 milj. 11.49 milj. 57.47 milj.

Länsimäki - Lentoasema (Villa Grönbergin kautta) 14.31 milj. 21.02 milj, 89.28 milj.

Tammiston haaran aiheuttama lisähinta 1.67 milj. 2.59 milj. 12.31 milj.

Ylästö yleiskaavan mukaan 0.29 milj. 0.68 milj. 6.34 milj.
Ylästö oikaisulla ilman pysäkkiä 0.16 milj. 0.54 milj. 6.11 milj.

Koko peruslinja lentoaseman kanssa 20.17 milj. 32.06 milj 157.18 milj.
Koko linjaus kaikkine haaroineen 33.28 milj. 64.40 milj. 216.70 milj.

Erilaisista linjausvaihtoehdoista on arvioitu linjausta Länsimäestä Lentoasemalle, jolloin
hinta olisi bussijärjestelmällä noin 14 miljoonaa, johdinautojärjestelmällä 21 miljoonaa
ja pikaraitiotiellä 89 miljoonaa euroa. Taulukossa näkyvät myös Tammiston haaran ai-
heuttamat lisäkustannukset sekä Ylästön kahden eri linjausvaihtoehdon kustannukset.
Lisäksi arvioidaan linjauksen Länsimäestä Vapaalaan lentoaseman kautta maksavan
bussijärjestelmällä noin 20 miljoonaa, johdinautojärjestelmällä 32 miljoonaa ja pikarai-
tiotiejärjestelmällä 157 miljoonaa euroa. Jos tähän linjaukseen lisätään vielä Tammis-
ton, Marja-Vantaan ja Silvolan haarat saadaan kokonaiskustannuksiksi busseilla noin 33
miljoonaa, johdinautoilla 64 miljoonaa ja pikaraitiotiellä 217 miljoonaa euroa.

Olettaen että peruslinjastoa lentoaseman haaran kanssa ajettaisiin viiden minuutin vuo-
rovälillä Länsimäestä linjaston haarautumiskohtaan Tikkurilantien ja Rälssitien liitty-
mään ja kymmenen minuutin vuorovälillä kahdessa haarassa, tarvittaisiin vaunuja lii-
kennöintiin noin 30. Tällöin aiemmin lasketut vaunujen investointikustannukset pätevät,
jolloin koko järjestelmän hinnaksi tällä linjauksella tulisi busseilla 36,07 miljoonaa,
johdinautoilla 62,06 miljoonaa ja pikaraitiovaunuilla 319,18 miljoonaa euroa.

Bussijärjestelmän rakentaminen maksaa näiden laskelmien mukaan noin 0,69 miljoonaa
euroa per kilometri. Hass-Klau et al. (2003) mukaan bussiväylien hinta on vaihdellut eri
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kaupungeissa 3,4 ja 20,2 miljoonan euron välillä per kilometri jos ei lasketa mukaan
ohjattuja bussiväyliä, joskin vertaillut järjestelmät ovat usein olleet lähempänä raskasta
BRT-järjestelmää kuin Vantaalle ajateltua runkolinjaa. Hinnan vaihtelu riippuu suuresti
siitä minkä tasoiseksi väylä on tehty ja sisältyykö siihen esimerkiksi tunneleita. Hass-
Klau et al. (2011) mukaan ohjattu bussiväylä on maksanut rakennettujen tapausten pe-
rusteella 3 - 5,6 miljoonaa euroa per kilometri. Näihin hintoihin sisältyvät myös esimer-
kiksi asemat ja linjan alueen ympäristötyöt. Ohjatun bussiväylän kustannukset vaihtele-
vat eri tapauksissa suuresti, mutta on arvioitu että ne eivät ylitä pikaraitiotien kustan-
nuksia vaan voivat olla jopa sitä halvemmat. Bussikaistat ovat selvästi halvin tapa erot-
taa joukkoliikenne muusta liikenteestä. Halvimmillaan tutkituissa kaupungeissa on
päästy 8 000 euroon per kilometri yhdelle kaistalle. Monissa kaupungeissa kaistat ovat
maksanet noin 420 000 euroa per kilometri, jolloin hintaan on sisältynyt myös liittymä-
järjestelyjä sekä uudelleenpäällystystä. (Hass-Klau et al. 2003) Tässä tapauksessa siis
0,69 miljoonaa euroa per kilometri saattaa olla oikean suuntainen hinta, sillä bussijärjes-
telmän hintaan on laskettu mukaan liittymäjärjestelyjä, kokonaan uudet pysäkit sekä
myös osittain omaa väylää.

Johdinautojärjestelmän rakentaminen maksaa aiemmin laskettujen kustannusten perus-
teella noin 1,15 miljoonaa per kilometri. Helsingin kaupungin johdinautoselvityksessä
johdinautojärjestelmän rakentaminen on maksanut keskimäärin 0,5 miljoonaa euroa per
kilometri. Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että Helsingin selvityksessä joh-
dinautoja suunnitellaan ajettavaksi pääosin jo olemassa olevilla kaduilla, jonka johdosta
omia väyliä, kaistoja tai pysäkkejä ei tarvitse rakentaa siinä määrin kuin tässä työssä on
ajateltu. Käytännössä johdinautojen 0,46 miljoonan kustannuslisäys per kilometri bus-
seihin verrattuna muodostuu ajojohtimista, sähkönjakeluinfrastruktuurista sekä vaihteis-
ta.

Pikaraitiotiejärjestelmän rakentaminen maksaa noin 4,95 miljoonaa euroa per kilometri
tämän työn laskelmien perusteella. Hass-Klau et al. (2003) mukaan pikaraitiotien raken-
tamiskustannukset vaihtelevat välillä 5 - 25 miljoonaa euroa per kilometri tutkittujen
tapausten perusteella ja välillä 2,5 - 10 miljoonaa euroa per kilometri saksalaisen pika-
raitiotie-ekspertti Ahlbrechtin mukaan. Tässä työssä lasketut kustannukset siis ovat
hieman alakanttiin Hass-Klaun omista arvioista, mutta osuvat Ahlbrechtin haarukkaan
hyvin. Jos lasketaan Raide-Jokerin Espoon osuuden keskikilometrikustannukset poista-
en Laajalahden tunnelin kustannukset, saadaan hinnaksi noin 5,3 miljoonaa euroa per
kilometri, joka on melko lähellä tässä työssä arvioitua hintaa.

5.1.2 Käyttökustannukset

Käyttökustannukset on laskettu euroa per kilometri -arvojen avulla, jotka on saatu eri
lähteistä. Arvoon siis sisältyy ajoenergian lisäksi esimerkiksi voiteluaineet, varaosat ja
korjaus- ja huoltotöiden palkat sivukuluineen. Lukuihin ei siis sisälly kuljettajien palk-
koja jotka sisältyvät linjatunnin kustannuksiin, eikä esimerkiksi kaluston pääomakus-
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tannuksia eikä toimistokuluja jotka näkyvät vaunupäivän kustannuksissa.  Bussien ja
johdinautojen osalta lähteenä on käytetty Helsingin johdinautoselvitystä (Anttila et al.
2011), jossa bussien osalta kustannukset on arvioitu Helsingin vuonna 2008 toteutunei-
den kustannusten pohjalta (Taulukko 16). Johdinautojen osalta yksikköhinnat on johdet-
tu dieselbussien kustannuksista käyttäen hyväksi eurooppalaisten johdinauto-
liikennöitsijöiden ja -valmistajien tietoja sekä osittain myös kustannustietoja suomalai-
sista nivelbusseista. Luvut perustuvat oletuksiin, että niveljohdinauton sähkönkulutus on
2,5 kWh/km, johdinauton huolto- ja korjauskustannukset ovat 22 prosenttia busseja
korkeammat ja johdinauton pitoaika on 20 vuotta. Laskelmassa ei ole otettu huomioon
jarrutuksen aikaista virran takaisinsyöttöä.

Taulukko 16: Liikennöintisuoritteiden yksikkökustannukset Helsingin kaupungin selvi-
tyksen mukaan (Anttila et al. 2011, s. 15)

Kalustotyyppi €/km €/h €/vaunupäivä Hankintahinta
2-akselinen bussi 0.59 31.88 145.59 250 000
Nivelbussi 0.8 31.88 172.42 330 000
Tuplanivelbussi 0.874 31.88 232.08 530 000
Niveljohdinauto 0.65 31.88 228.29 675 000
Tuplaniveljohdinauto 0.82 31.88 285.38 1 000 000

Taulukosta 16 nähdään, että johdinautojen käyttökustannukset ovat hieman matalammat
kuin saman kokoluokan busseilla. Jos HSL:n oletuksen mukaan busseissa siirrytään
käyttämään ainoastaan biodieseliä vuoteen 2020 mennessä, nousevat bussien linjakilo-
metrikustannukset noin 3,5 senttiä (Anttila et al. 2011). Silloin niveljohdinautojen kilo-
metrikustannukset ovat noin 80 prosenttia nivelbussien kustannuksista.

Pikaraitiotien käyttökustannuksien arvio on saatu Raide-Jokerin esiselvityksestä (WSP
Finland Oy 2009b), jossa arvioidaan kilometrikustannusten olevan 1,05 €/km, tuntikus-
tannusten 33 €/h ja vaunupäivän kustannusten 1004,96 €/päivä. Selvityksessä yksikkö-
kustannukset on arvioitu keskieurooppalaisten, olemassa olevien järjestelmien toteutu-
neiden kustannusten pohjalta sekä HKL:ltä saatujen tietojen perusteella linjatuntien
osalta. Lisäksi samassa julkaisussa arvioidaan pikaraitiovaunujen vuosittaisiksi huolto-
kustannuksiksi 125 500 euroa vuodessa. Taulukossa 17 on esitetty laskelmat eri kulku-
muodoille kolmella eri linjastovaihtoehdolla. Luvut kuvaavat linjan päästä toiseen ajet-
taessa syntyviä kustannuksia.



111

Taulukko 17: Kustannukset eri kulkumuodoilla ajettaessa eri linjavaihtoehtojen päästä
toiseen.

Länsimäki -
Tikkurilan

asema
Länsimäki -
Lentoasema

Länsimäki -
Lentoasema -

Vapaala
Bussit

2-akselibussi 4.84 € 10.15 € 18.53 €
Nivelbussi 6.56 € 13.76 € 25.12 €
2-nivelbussi 7.17 € 15.03 € 27.44 €

Johdinautot
Niveljohdinauto 5.33 € 11.18 € 20.41 €
2-niveljohdinauto 6.72 € 14.10 € 25.75 €

Pikaraitiotie
Pikaraitiotie 8.61 € 18.06 € 32.97 €

Eri kulkumuotojen käyttökustannusten lisäksi jokaiselle muodolle tuleva lisäkustannus
on asemien ja varikoiden sähkön kulutus. HKL:n tekemässä ympäristöraportissa (HKL
2009) on kerrottu Helsingin paikallisjunien pienten asemien (Pohjois-Haaga, Kannel-
mäki ja Malminkartano) ja varikoiden energiankäyttö vuodelta 2009. Laskemalla kes-
kiarvo kolmesta asemasta saadaan sähkön kulutukseksi noin 0,3 GWh vuodessa per
asema, ja keskiarvona kuuden eri varikon (Ruskeasuo, Koskela, Vallila, Töölö, Vartio-
kylä ja metrovarikko) sähkön- ja lämmönkulutuksesta saadaan sähkönkulutukseksi noin
3,08 GWh vuodessa ja lämmön noin 2430 MWh vuodessa per varikko. Kaikki runkolin-
jan pysäkit eivät olisi yhtä massiivisia kuin paikallisjunien asemat, mutta vähintään tär-
keimmissä vaihtopisteissä, kuten Tikkurilassa tai Myyrmäessä, pysäkkien tulisi olla
hyvin valaistuja ja tarjota myös lämmitettyä odotustilaa kuten juna-asematkin.

Transport for London on esittänyt raja-arvot sille, koska pikaraitiotiejärjestelmän ope-
roinnista tulee halvempaa kuin bussien liikennöinnistä. Jos matkustajamäärät ovat noin
2 200 matkustajaa tunnissa tai sen alle, on laskelman mukaan halvempaa käyttää taval-
lista bussiliikennettä. Tällä matkustajamäärällä halvimmaksi kuitenkin tulee käyttää
busseja, joilla on omia kaistoja ja muita etuisuuksia. Halvimmaksi vaihtoehdoksi pika-
raitiotie muodostuu noin 2 900 matkustajalla tunnissa, jos kaikki bussit voidaan korvata
pikaraitiotiellä. Pienemmilläkin matkustajamäärillä voidaan kuitenkin pikaraitiotie ra-
kentaa, jolloin hyötyjä ovat edelleen esimerkiksi nopeampi matka-aika sekä parempi
saavutettavuus ja matkustusmukavuus. (Steer Davies Gleave 2005, s. 27 - 28)

Koska runkolinja korvaisi joitakin jo olemassa olevia bussilinjoja, voidaan nämä pääl-
lekkäiset bussit poistaa käytöstä rakennettaessa runkolinjasto. Vuoden 2035 bussilinjas-
toa ei ole tiedossa, joten tässä työssä on arvioitu linjojen poistumisia Kehäradan raken-
tamisen jälkeiselle ajalle sijoitetun Vantaan linjastosuunnitelma 2008 - 2013 (YTV
2008) mukaan. Koska kaikki poistettavat tai muokattavat linjat ovat suurin piirtein sa-
moja kuin nykyisin ajettavat samannumeroiset linjat, on kustannussäästöjen arvioinnissa
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käytetty HSL:n arvioita vuoden 2011 liikennöintikustannuksista (HSL 2011c). Tauluk-
ko 18 kuvaa poistettavien linjojen nykyisiä liikennöintikustannuksia vuodessa. Linja 62
joka kulkee Mellunmäen ja Tikkurilan väliä poistettaisiin jokaisessa linjastovaihtoeh-
dossa. Vaihtoehdoissa joissa linjasto ulottuu Länsimäestä Vapaalaan poistettaisiin linjan
62 lisäksi linja 51, jonka lisäksi harvennettaisiin linjan 52 vuoroväliä. Harvennuksen
aiheuttamia kustannussäästöjä ei ole arvioitu. Linjastovaihtoehdossa jossa Länsimäen ja
Vapaalan välin lisäksi tehdään kierros lentoasemalla voidaan poistaa linjojen 62 ja 51
lisäksi linja 61, joka hoitaa nykyisin lentoaseman, Jumbon ja Tikkurilan välisiä yhteyk-
siä. Linjastovaihtoehdossa jossa on kaikki haarat sekä yhteydet naapurikuntiin voidaan
edellisissä vaihtoehdoissa poistettujen linjojen lisäksi poistaa puolet linjasta 68 sekä
seutulinjat 519 sekä 520. Seutulinjat on eritelty taulukossa 18, sillä HSL:n tiedoissa oli
ainoastaan summa kolmelle linjalle joista linjaa 615 ei tässä skenaariossa karsita.

Taulukko 18: Nykyisten bussilinjojen vuosittaiset kustannukset (HSL 2011c).

Linja Kustannukset/vuosi
51 1 323 530 €
60 1 483 555 €
61 2 134 465 €
62 1 641 363 €
68 493 654 €

Yhteensä 7 076 567 €
519, 520, 615 4 477 425 €

Jos siis ainoastaan linja Länsimäestä Tikkurilaan toteutettaisiin, säästettäisiin vuosittain
vähintään 1,64 miljoonaa euroa bussien liikennöintikustannuksissa. Huomioon tulee
ottaa, että myös muuta linjastoa pystyttäisiin todennäköisesti karsimaan, jonka lisäksi
vuoteen 2035 mennessä bussien käyttökustannukset ovat voineet huomattavasti nousta.
HSL:n arviossa todettiin biodieseliin siirtymisen nostavan käyttökustannuksia noin 3,5
sentillä per kilometri, mikä nostaa bussiliikenteen kustannuksia. Linjastolla joka kulkisi
Länsimäestä lentoaseman kautta Vapaalaan säästettäisiin vähintään 5,09 miljoonaa eu-
roa vuodessa karsimalla bussilinjastoa, ja taulukossa 18 näkyvä koko linjaston karsin-
taskenaario säästäisi vähintään 7,08 miljoonaa euroa vuodessa bussien liikennöintiku-
luista.

5.2 Palvelutasovertailu

Palvelutasoon vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kolmeen eri alueeseen: matka-aikaan
vaikuttavat tekijät, matkan laatuun vaikuttavat tekijät ja joukkoliikenteen tarjontaan
vaikuttavat tekijät. Matka-aikaan vaikuttavat itse kulkuvälineessä käytetyn ajan lisäksi
odotteluaika ennen lähtöä, kävelyajat, odotusaika pysäkillä sekä vaihtoajat. Matkan laa-
tuun liittyviä tekijöitä ovat esimerkiksi täsmällisyys, turvallisuus, matkustuksen muka-
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vuus sekä saatavilla oleva informaatio. Joukkoliikenteen tarjontaan vaikuttavat esimer-
kiksi kävelymatkat, vaihtojen määrä, vuoroväli sekä yleinen linjaston hahmotettavuus.
Tässä työssä ei ole laskettu kokonaismatka-aikoja kävely- ja odotusaikoineen, vaan ai-
noastaan kulkuvälineessä käytetyt matka-ajat eri väleillä. Linjauksen matka-ajat pysä-
kiltä toiselle on laskettu käyttämällä kaarteissa Raide-Jokerin maksiminopeussuosituk-
sia (taulukko 12) ja suorilla esimerkiksi kadun nopeusrajoituksen perusteella arvioitua
maksiminopeutta. Nopeus on siis laskettu pikaraitiotietä ajatellen, mutta oletetaan että
myös bussien ja johdinautojen on hidastettava kaarteisiin suurin piirtein saman verran
kuin pikaraitiovaunujenkin. Suurimpana mahdollisena nopeutena on käytetty 70 km/h ja
kiihtyvyytenä ja hidastuvuutena 1,2m/s2.

Jokaisen pysäkkivälin arvioidut matka-ajat näkyvät liitteessä 6, jossa jokaisen pysäkin
kohdalla oleva luku ilmaisee matka-aikaa edelliseltä pysäkiltä kyseisen kohdan pysäkil-
le. Taulukossa 19 on esitetty erilaisten pysäkkivälien matka-aikoja sekä nopealla että
hitaammalla linjauksella. Nopeassa linjauksessa on oletettu, että kaikki mahdolliset
etuudet linjalla toteutuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikissa paikoissa joissa oma kaista
tai väylä olisi teoriassa mahdollinen, sellainen on rakennettu. Hitaammassa versiossa on
oletettu käytettäväksi omia kaistoja tai väyliä vain niillä kohden, joissa paikka kaistoille
on jo rakennettu. Tällainen tapaus on esimerkiksi Tammistossa, jossa Hagelstamintien
reunaan on jätetty rakennettaessa tila joukkoliikennekaistoille. Liite 1 kuvaa nopean ja
hitaan linjausvaihtoehdon eroja sen suhteen sijaitseeko runkolinja kadulla muun liiken-
teen seassa vai omalla väylällään. Nopeampi linjaus on käytännössä sama kuin aiemmin
esimerkiksi asukasmäärälaskennassa käytetty peruslinjaus (Kuva 5), ja hitaampaan ver-
sioon on valittu kaikki liikennöintiä hidastavat reittiversiot, kuten esimerkiksi Ratatien
kierros Tikkurilassa ja Ylästön yleiskaavan mukainen kierto. Tämä ei kuitenkaan tarkoi-
ta että hitaampi linjaus olisi joka kohdassaan huonompi, mutta tällä tavalla on saatu las-
kettua matka-aikojen ääripäät.

Taulukko 19: Matka-ajat linjauksella nopeammalla ja hitaammalla vaihtoehdolla py-
säkiltä pysäkille.

Nopeampi linjaus Hitaampi linjaus Aikaero
Länsimäki - Tikkurilan asema 14 min 20 min 6
Länsimäki - Lentoasema 34 min 46 min 12
Hakunila - Tikkurilan asema 7 min 9 min 2
Hakunila - Lentoasema 27 min 35 min 8
Hakunila - Jumbo 24 min 30.5 min 6.5
Tikkuraitti - Jumbo 11 min 17 min 6
Myyrmäen asema - Jumbo 17.5 min 22 min 4.5
Marja-Vantaan asema - Posti 6 min 10.5 min 4.5
Marja-Vantaan asema - Aviapolis 10 min 14.5 min 4.5
Länsimäki - Vapaala 53 min 69 min 16
Lentoasema - Tammisto 14.5 min 15 min 0.5
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Taulukossa 19 olevat matka-ajat sisältävät pysäkiltä toiselle siirtymiseen kuluvan ajan
lisäksi seisonta-ajat pysäkeillä. Seisonta-aikana on käytetty 24 sekuntia, johon on lisätty
6 sekuntia suurimmilla pysäkeillä. Näitä asemia ovat Tikkurilan asema (tai Ratatien
pysäkki hitaammalla linjauksella), Tikkuraitti, Lentoasema, Jumbo, Vantaankoski ja
Myyrmäen asema. Pidempi pysäkkiaika on valittu hitaammassa linjauksessa Ratatielle,
sillä se on Tikkurilan asemaa lähimpänä oleva pysäkki käytetyssä linjauksessa joka on
myös yleiskaavan mukainen. Nopeassa linjauksessa Tikkurilan aseman pysäkki on Jo-
kiniemen puolella, ja Ratatien lenkkiä ei kierretä. Taulukossa 19 on kuitenkin vertailta-
vuuden säilyttämiseksi käytetty samoilla kohdin Jokiniemen puolella olevaa pysäkkiä
sekä hitaammassa että nopeammassa linjauksessa, jotta omalla väylällä kulkemisesta
saadut edut saataisiin näkyviin.

Kuuden minuutin ero matka-ajassa Länsimäestä Tikkurilan asemalle selittyy nopeam-
massa linjauksessa olevalla yleiskaavan mukaisella oikaisulla Vaaralan metsän poikki.
Tikkurilan aseman ja Hakunilan välisestä matka-ajasta voidaan nähdä, että linjauksen
ollessa yhtenevä omista kaistoista ja väylistä saatu aikaetu on noin kaksi minuuttia tällä
välillä. Kiertämällä Vaaralan asuinalueen läpi voidaan siis arvioida hävittävän matka-
ajassa Länsimäestä Tikkurilaan noin 3 - 4 minuuttia. Kun ohitetaan Tikkurilan keskusta
esimerkiksi lentoasemalle mentäessä, aikaeroa hitaimman ja nopeimman linjauksen
välille syntyy Ratatien kierroksesta noin 3,5 minuuttia. Loput 4,5 minuuttia viivästystä
hitaammalla versiolla Hakunilan ja lentoaseman välillä aiheutuu ainoastaan omien kais-
tojen puutteesta. Muita eroja hitaimman ja nopeimman linjauksen välillä on Ylästössä,
jossa hitaampi versio on noin 1,5 minuuttia hitaampi kuin nopea johtuen suureksi osaksi
siitä että hitaammassa versiossa paikalla on pysäkki ja nopeassa ei. Yksi eroavuus on
Hämeenlinnanväylän ylityksen kohdalla, jossa kierros katuverkkoa pitkin aiheuttaa noin
minuutin pidemmän matka-ajan.

Taulukosta 20 voidaan nähdä runkolinjan matka-ajat sekä nopeammalla että hitaammal-
la linjauksella verrattuna nykyisen bussilinjaston matka-aikoihin. Nykyiset ajat ovat
reittioppaasta löytyviä nopeimpia aikoja, ja kahdella näistä väleistä yhteys oli vaihdolli-
nen. Taulukosta voidaan todeta, että matka-ajat nykyisessä järjestelmässä ovat etenkin
Länsimäen ja Tikkurilan välillä yli kaksinkertaisia runkolinjaan verrattuna, ja muillakin
väleillä matka-aikojen lyhennykset ovat huomattavia.
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Taulukko 20: Runkolinjan matka-ajat pysäkiltä pysäkille verrattuna nykyisiin bussien
matka-aikoihin. Kaksi nykyisistä yhteyksistä on vaihdollisia.

Nopeampi linjaus Hitaampi linjaus Nykyinen
Länsimäki - Tikkurilan asema 14 min 20 min 31 min
Länsimäki - Lentoasema 34 min 46 min 45 min yksi vaihto
Hakunila - Tikkurilan asema 7 min 9 min 19 min
Hakunila - Lentoasema 27 min 35 min 33 min
Hakunila - Jumbo 24 min 30.5 min 27 min
Tikkuraitti - Jumbo 11 min 17 min 16 min
Myyrmäen asema - Jumbo 17.5 min 22 min 33 min
Marja-Vantaan asema - Posti 6 min 10.5 min
Marja-Vantaan asema - Aviapolis 10 min 14.5 min
Länsimäki - Vapaala 53 min 69 min 64 min yksi vaihto
Lentoasema - Tammisto 14.5 min 15 min 20 min

Säästö matka-ajoissa on mahdollista arvottaa rahallisesti. Hass-Klau et al. (2003) tutki-
muksessa on laskettu, että tietyillä oletuksilla suotuisimmalla matkustajamäärällä pika-
raitiotiellä voidaan säästää 1 600 minuuttia matka-aikaa joka tunti, ja että tästä seuraa 8
punnan tuntipalkoilla noin 2,07 miljoonan punnan eli noin 2,37 miljoonan euron ai-
kasäästö per reitin kilometri. Jos käytetään vähiten suotuisia matkustajamääriä saadaan
säästöksi 697 500 puntaa eli noin 801 000 euroa. Hass-Klau et al. (2003) tutkimusten
mukaan voidaan laskea, että pikaraitiotien käyttö säästää aikaa 0,8 minuuttia per kilo-
metri bussiin verrattuna.

Liikenneviraston Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot -ohjeessa on määritelty,
että kaupunkiliikenteessä linja-auton matkustajan ajan arvoksi työajan matkoilla 21,7
€/h, työssäkäyntimatkoilla 9,78 €/h ja asiointi- ja muilla vapaa-ajan matkoilla 6,22 €/h
(Tervonen & Ristikartano 2010). Tällöin voidaan laskea esimerkiksi Länsimäestä Tik-
kurilaan töihin matkustavalle aikasäästön rahalliseksi arvoksi 2,8 euroa jokaisesta työ-
matkasta, tai Myyrmäestä Jumboon matkustavalle 1,6 euroa jokaisesta asiointimatkasta.

Kokonaismatka-ajan osia ovat itse kulkuneuvossa vietetyn ajan lisäksi odotteluaika en-
nen lähtöä, kävelyajat, odotusaika pysäkillä sekä vaihtoajat jotka koostuvat sekä odo-
tuksesta että mahdollisesti kävelystä. Odotteluaika riippuu vuorovälin tiheydestä. Jos
vuoroväli on tarpeeksi lyhyt, tiedetään vuoron kulkevan niin usein että odotteluaikaa ei
tarvita vaan voidaan kävellä suoraan pysäkille. Viiden minuutin vuoroväli riittää tähän,
mutta kymmenen minuutin vuorovälillä odotteluaikoja saattaa jo muodostua. Kävelyajat
riippuvat etäisyyksistä pysäkeille, jotka ovat runkolinjalla keskimäärin pidemmät kuin
nykyisellä bussiverkolla. Tutkimuksissa on kuitenkin todettu, että raiteilla kulkeville
joukkoliikennemuodoille hyväksytään pidempi kävelymatka kuin esimerkiksi bussi-
pysäkille käveltäessä. Odotusaika pysäkillä on sitä pienempi, mitä täsmällisempää lii-
kenne on. Runkolinjan tarkoituksena on saada niin paljon omia kaistoja ja väyliä sekä
liikennevaloetuuksia että täsmällisyys on huomattavasti parempaa kuin nykyisessä jär-
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jestelmässä, jolloin myös odotusajat lyhenevät. Monista paikoista joudutaan liittymään
runkolinjalle käyttämällä ensin esimerkiksi bussia liityntäliikenteeseen, jolloin vaihtojen
määrä lisääntyy runkolinjaan siirryttäessä. Vaihdot voidaan pyrkiä tekemään sujuviksi
niin että kävelymatkat minimoidaan, mutta silti kaikkea liityntäliikennettä ei voi hoitaa
niin etteikö odotusaikoja olisi. Joka tapauksessa vaihtojen odotusajat eivät voi olla pi-
dempiä kuin runkolinjan vuoroväli, eli viiden minuutin vuorovälillä enintään viisi mi-
nuuttia.

Joukkoliikenteen täsmällisyys riippuu siitä, kuinka paljon se on erotettu muusta liiken-
teestä ja sen häiriöistä. Jos jokaiselle kulkumuodolle rakennetaan yhtä paljon omia kais-
toja, ei täsmällisyys näiden välillä vaihtele. Lisäksi jos kuljettajarahastuksesta luovutaan
ja jokaisella pysäkillä viivytään määrätty aika, täsmällisyys kasvaa huomattavasti ny-
kyiseen järjestelmään verrattuna. Pikaraitiotien hyvä puoli on se, että se pyritään jo lii-
kenneturvallisuussyistäkin usein rakentamaan omille kaistoilleen. Bussijärjestelmä on
kaikkein helpoin laittaa muun liikenteen sekaan etenkin niissä ahtaissa ja ruuhkaisissa
kohdissa, joissa omia kaistoja erityisesti tarvittaisiin.

Palvelutasoon vaikuttaa liikenneturvallisuuden lisäksi turvallisuuden tunne koko matkan
aikana. Kävelymatkojen turvallisuuteen ei voida suuresti vaikuttaa joukkoliikennemuo-
don valinnalla, mutta odotusaikojen, vaihtojen ja itse matka-ajan turvallisuuteen voi-
daan. Nykyisessä bussijärjestelmässä pysäkit saattavat usein olla turvattoman tuntuisia,
ja busseissa ei ole varsinaisesti turvallisuudesta huolehtivaa henkilökuntaa. Runkolinjal-
la olisi mahdollista panostaa turvallisuuteen, jota lisäävät esimerkiksi vaunuissa kiertä-
vät lipunmyyjät tai -tarkastajat sekä valvonta pysäkeillä. Myös erilaisten palveluiden
kytkeminen pysäkkien yhteyteen parantaa valvonnan määrää ja nostaa turvallisuuden
tunnetta. Matkustuksenaikaisia laatutekijöitä ovat esimerkiksi matkustusmukavuus sekä
melu. Matkustusmukavuus on vertailluista kulkumuodoista suurin pikaraitiotiellä, sillä
sen kulku on kaikista tasaisinta. Tässä työssä oletetaan, että jokaisen kulkumuodon vau-
nut ovat moderneja ja esimerkiksi istumismukavuus on kaikissa samalla tasolla (Kuva
52). Melua kulkumuodoista eniten tuottavat dieselbussit, jonka jälkeen sähkökäyttöisis-
tä kulkumuodoista pikaraitiotie on äänekkäämpi raidemelunsa vuoksi.
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Kuva 52: Pikaraitiovaunun sisäpuoli Denverissä (kuva Wikimedia Commons).

Joukkoliikenteen palvelutasoa nostavat myös korkealaatuiset pysäkit sekä ajantasainen
informaatio. Runkolinjat on hyvä brändätä täysin uusilla ja muista pysäkeistä erottuvilla
pysäkeillä, joten tässä työssä on oletettu kaikille vertailtavista joukkoliikennemuodoista
rakennettavan täysin uudet pysäkit. Pysäkkien uusiminen nostaa palvelutasoa, jonka
lisäksi pysäkkien yhteyteen voidaan liittää erilaisia palveluita ja erityisesti avorahastusta
käytettäessä myös lipunmyyntiä. Uusille pysäkeille voidaan myös rakentaa informaatio-
järjestelmä, joka esimerkiksi ilmoittaa reaaliaikaisesti jäljellä olevan ajan seuraavan
vuoron saapumiseen. Kaikilla kolmella muodolla voidaan myös toteuttaa pysäkki-
informaatio niin, että vaunun sisällä olevat matkustajat tietävät mikä pysäkki tulee seu-
raavaksi. Nykyiseen Vantaan pysäkeillä ja vaunuissa olevaan informaatioon verrattuna
tämä olisi suuri parannus.

Osana pysäkkien palvelutasosta on esteettömyys. Jos jokaisen vertailtavan joukkolii-
kennemuodon pysäkit oletetaan tehtäväksi samalla standardilla korkealaatuisiksi, ei
pysäkkien esteettömyydessä ole eroja niille saavuttaessa. Nykyisiin pysäkkeihin verrat-
tuna uusien pysäkkien esteettömyyden taso on kuitenkin korkea. Erot eri vaihtoehtojen
välisessä esteettömyydessä syntyvät siirryttäessä pysäkiltä kulkuneuvoon. Pikaraitiotien
etu on siinä, että kiskoja pitkin voidaan ajaa joka pysäkillä aivan laiturin viereen niin,
että esimerkiksi pyörätuolilla pääsee siirtymään pysäkiltä vaunuun omin avuin. Joh-
dinautoilla ja busseilla ajoneuvon ja pysäkin väliin on hankalaa olla jättämättä rakoa
jollei käytetä tähän tarkoitettua pysäkkitutkaa. Pysäkin ja vaunun välinen korkeusero
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voidaan minimoida niin että kulku on lähes esteetöntä, mutta silti siirtyminen busseihin
ja johdinautoihin saattaa aiheuttaa ongelmia esimerkiksi pyörätuolilla liikkuville. Bus-
seihin ja johdinautoihin voidaan myös integroida luiskat, joita käytetään joka pysäkillä
esteettömyyden takaamiseksi (Kuva 53). Luiskien siirtely kuitenkin hidastaa siirtymistä
vaunuun ja näin ollen myös pidentää pysäkkiaikaa. Pikaraitiovaunujen sisäosat voidaan
myös helpommin rakentaa niin, että suurin osa istuimista on samassa tasossa kuin py-
säkkitaso, kuten kuvasta 52 nähdään.

Kuva 53: Busseihin integroidut luiskat pysäkillä BRT-järjestelmässä Curitibassa Brasi-
liassa (kuva Wikimedia Commons).

Joukkoliikenteen tarjontaan vaikuttavia palvelutasotekijöitä ovat esimerkiksi kävely-
matkat, vaihtojen määrä, vuoroväli sekä linjan yleinen hahmotettavuus. Kävelymatkat
kasvavat runkolinjastoa käytettäessä, mutta matkat ovat samoja jokaisella kolmella ver-
taillulla vaihtoehdolla. Vaihtojen määrää käsiteltiin jo aiemmin, ja se tulee runkolinjas-
ton myötä kasvamaan. Vuoroväliksi on tässä työssä ajateltu joko 5 tai 10 minuuttia, joka
on tasavälisyydessään helppo muistaa ja myös tarpeeksi tiheä runkolinjalle. Vuoroväli
ei vaihtele eri muotojen välillä, mutta esimerkiksi viiden minuutin vuoroväli parantaisi
palvelutasoa monin paikoin suuresti nykyiseen tilanteeseen verrattuna. Linjan yleinen
hahmotettavuus on paras raideliikenteellä, mutta myös johdinautojen johtimista on hyö-
tyä hahmotettavuuden kannalta. Lisäksi jos runkolinjalla kulkee vain yksi linja, on py-
säkki-informaatio helppo tehdä yksinkertaiseksi ja helposti hahmotettavaksi.
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5.3 Vaikutukset ympäristöön ja liikenteeseen

Yksi suurimmista eroista vertailtavien kulkumuotojen välillä on niiden aiheuttamat
päästöt. Päästöjen määrä riippuu käyttövoimasta, joka on hieman epävarma bussien
kohdalla vuonna 2035. Epävarmaa on myös se, kuinka paljon päästöjä sähkön tuotanto
aiheuttaa tarkasteluvuonna 2035. Tässä työssä oletetaan Helsingin johdinautoselvityk-
sen (Anttila et al. 2011) mukaisesti, että sähkön tuotannossa on siirrytty tarkasteluvuo-
teen mennessä niin suurilta osin pois fossiilisten polttoaineiden käytöstä, ettei hiilidiok-
sidi-, hiukkas- tai typenoksidipäästöjä enää synny. Bussien osalta oletetaan, että nykyi-
sestä dieselistä on siirrytty kokonaan biodieseliin tarkasteluvuoteen mennessä, jolloin
bussien liikennöinti aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä 153 g/km, hiukkaspäästöjä 0,007
g/km ja typenoksidipäästöjä 0,96 g/km.

Helsingin johdinautoselvityksessä (Anttila et al. 2011, s. 79) on annettu HSL:n EU:n
direktiivin pohjalta määrittämiä kustannuksia erilaisille liikenteen päästöille. Typenok-
sidipäästöt kustantavat 8 800 euroa per tonni, hiukkaspäästöt 174 000 euroa per tonni ja
CO2-päästöt 30 euroa tonnilta. Käyttämällä näitä kustannuksia saadaan bussien päästö-
jen kilometrikustannuksiksi noin 25 euroa, josta lähes kaikki muodostuu hiukkaspäästö-
jen hinnasta. Laskemalla päästökustannukset 8,2 kilometrin pituiselle välille Länsimäki
- Tikkurila, saadaan bussilla ajettaessa kustannuksiksi noin 204 euroa joka muodostuu
myös pääosin hiukkaspäästöjen kustannuksista. Nämä kustannukset ovat kuitenkin yh-
teiskunnalle erilaisina päästöjen haittoina aiheutuvia kustannuksia, eivätkä sinänsä vai-
kuta runkolinjan talouteen. Jos kuitenkin otetaan koko kaupungin talous huomioon, on
myös päästöistä aiheutuvat kustannukset hyvä laskea mukaan.

Myös melusta aiheutuu etenkin asukkaille haittoja niin, että Liikennevirasto on arvotta-
nut tieliikenteen melun vuosittaisiksi kustannuksiksi 55 - 60 desibelin melutasolla 100
euroa per asukas, 60 - 65 desibelin melutasolla 180 euroa per asukas, 65 - 70 desibelin
melutasolla 340 euroa per asukas ja 70 - 75 desibelin melutasolla 870 euroa per asukas
(Tervonen & Ristikartano 2010). Dieselbussien ohiajosta aiheutuvaksi meluksi on arvi-
oitu noin 30 km/h taajamanopeuksilla noin 76 desibeliä ja johdinautojen noin 60 desibe-
liä. Pikaraitioteiden melutaso asettuu näiden kahden muodon välille. Liikenneviraston
arvot perustuvat tasaiseen melutasoon mitä yksi ohiajava ajoneuvo ei suuresti nosta,
mutta jos runkolinjalla ajetaan viiden minuutin vuorovälillä, se saattaa jo vaikuttaa päi-
vän yhteenlaskettuun melutasoon. Jos melutaso saadaan laskemaan viisi desibeliä esi-
merkiksi 67 desibelistä 62 desibeliin, ovat säästöt asukasta kohti jo noin 160 euroa vuo-
sittain.

Joukkoliikenteen runkolinjalla on monia vaikutuksia kaupungin liikenteeseen, esimer-
kiksi kulkumuotojakauman ja liityntäliikenteen osalta. Runkolinjan rakentaminen millä
tahansa vertailluista kulkumuodoista aiheuttaa varmasti muutoksia kulkutapajakaumas-
sa. Jokaisen muodon on todettu lisäävän joukkoliikenteen osuutta ainakin jonkin verran,
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mutta pikaraitiotie on tässä suhteessa näistä kolmesta muodosta tehokkain. Yleensä pi-
karaitiotien rakentamiseen yhdistetään myös paljon kaupungin parannustoimenpiteitä ja
esimerkiksi uusien kävelykatujen rakentamista, mikä usein lisää kävelyn ja pyöräilyn
kulkutapaosuuksia. Pikaraitiotiellä on myös havaittu suurimmat pudotukset autoilijoi-
den kulkutapaosuudessa. Pikaraitiotien on todettu olevan näistä kolmesta joukkoliiken-
nemuodosta tehokkain houkuttelemaan autoilijoita joukkoliikenteen käyttäjäksi, kun
taas esimerkiksi bussijärjestelmillä autosta siirtyneiden matkustajien osuus kaikista
matkustajista on yleensä melko pieni.

Koko matkaa ei usein voi tehdä runkolinjalla, vaan vähintään toiseen matkan päähän
tarvitaan liityntä esimerkiksi polkupyörällä, bussilla tai henkilöautolla. Matkojen yhdis-
telymahdollisuuksiin panostetaan runkolinjoilla usein etenkin yhdistyttäessä raskaam-
piin raidevaihtoehtoihin kuten Vantaalla esimerkiksi Tikkurilassa tai Vantaankoskella.
Lisäksi bussien liityntäliikenne on hyvä tehdä niin sujuvaksi kuin mahdollista, ja sijoit-
taa pysäkit niin että kävelymatkat ovat mahdollisimman lyhyitä. Nämä kaikki liitynnät
voidaan kuitenkin tehdä samalla tasolla kaikilla kolmella runkolinjalla. Erot näkyvät
ainoastaan liitynnässä kävelystä tai pyöräilystä runkolinjalle. Jo aiemmin on käsitelty
esteettömyys, joka vaikuttaa kävelyn liityntään. Pyöräilyn osalta minkä tahansa kulku-
muodon pysäkille voi ajaa polkupyörällä ja jättää pyörän pysäkille, mutta modernien
pikaraitioteiden esteettömyyden ja sisätilojen järjestelyn johdosta pyörän voi myös tuo-
da vaunuun sisään ja jatkaa sillä matkaa seuraavalta pysäkiltä. Myös johdinautoihin ja
busseihin voidaan tehdä tilaa niin että pyörät mahtuvat vaunuun sisään, mutta siirto ei
välttämättä tasoerojen takia ole yhtä helppoa. Lisäksi pyöräpaikat vievät useamman
istumapaikan jo valmiiksi rajoitetun kapasiteetin busseista ja johdinautoista.
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6 PÄÄTELMÄT

Tämän työn tavoitteena oli vertailla busseja, johdinautoja ja pikaraitiotietä ja määritellä
niiden sopivuus Vantaan poikittaiseen runkoliikenteeseen. Tavoitteena oli myös tutkia
ovatko kaikki vaihtoehdot geometrisesti mahdollisia yleiskaavan määrittelemälle linja-
ukselle ja arvioida karkeita investointi- ja käyttökustannuksia. Sopivuutta arvioitiin esi-
merkiksi maankäytön, ympäristövaikutusten ja geometrian perusteella.

6.1 Kulkumuoto- ja linjastovaihtoehdot

Taulukossa 20 on vertailtu busseja, johdinautoja ja pikaraitiotietä erilaisten tekijöiden
avulla. Suurin osa tekijöistä ei ole rahallisesti suoraan mitattavissa, ja myös arviot eri
kulkumuotojen hyvistä ja huonoista puolista ovat lähinnä suuntaa antavia. Taulukossa
plus- ja miinusmerkkien määrä kuvaa kulkumuodon ominaisuuksia niin, että kolme
plusmerkkiä on suurin ja kolme miinusmerkkiä pienin mahdollinen arvo. Vaikka tekijät
eivät ole suoraan verrannollisia keskenään merkit on myös laskettu taulukossa yhteen,
jotta jonkinlainen suunta eri kulkumuotojen hyödyistä voidaan nähdä. Kohta "Sopii ka-
pasiteetiltaan vuoden 2035 maankäyttöön" on kohtalaisen matala kaikilla kulkumuo-
doilla, sillä bussien ja johdinautojen kapasiteetti ei välttämättä riitä välille Länsimäki -
Tikkurila, ja taas pikaraitiotien kapasiteetti saattaa muille alueille olla liian suuri ainakin
nykyisten maankäyttöennusteiden perusteella. Parhaan arvon tässä kohdassa saisi luul-
tavasti pikaraitiotien ja bussijärjestelmän yhdistelmä. Maankäytön tiivistämisvaikutuk-
sissa pikaraitiotien on todettu olevan paras, sillä maankäyttövaikutukset riippuvat usein
järjestelmän pysyvyydestä. Mitä järeämpi ja kalliimpi rakennettu joukkoliikennejärjes-
telmä on, sitä varmempia asukkaat ja yritykset voivat olla siitä että se tulee pysymään
asetetulla paikallaan.
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Taulukko 21: Eri kulkumuotojen karkea vertailu.

Bussi Johdinauto Pikaraitiotie
Sopii seudullisiin strategioihin +++ 0 ++
Sopii kapasiteetiltaan nykyiseen maankäyttöön +++ +++ --
Sopii kapasiteetiltaan vuoden 2035 maankäyttöön + + +
Tiivistää maankäyttöä + ++ +++
Nostaa joukkoliikenteen imagoa + + +++
Parantaa kaupunkikuvaa 0 0 ++
Parantaa esteettömyyttä + + +++
Vähentää päästöjen määrää - ++ ++
Vähentää melun määrää -- +++ +

Yhteensä 7+ 12+ 15+
Hinta per kilometri 0.69 milj.€ 1.15 milj.€ 4.95 milj.€
Käyttökustannukset per kilometri 0.8 €/km 0.65 €/km 1.05 €/km
Maksimikapasiteetti 5min vuorovälillä / suunta 1 452 1 452 3 600

Joukkoliikenteen imagon nostaminen on tärkeää, jotta houkutellaan henkilöautoliiken-
teestä lisää käyttäjiä joukkoliikenteelle. Suurimmat imagovaikutukset on todettu olevan
pikaraitiotiellä, joka koetaan hyvin luotettavaksi ja moderniksi kulkumuodoksi. Joh-
dinautojen imagoa nostaa sähkökäyttöisyys, ja kaikkien muotojen imagoa pystytään
nostamaan parantamalla luotettavuutta. Esteettömyyden paraneminen kaikilla muodoilla
liittyy pysäkkien tason ja niiden esteettömyyden parantamiseen. Pikaraitiotiellä tämän
lisäksi esteettömyysvaikutus yltää vaunuihin asti, sillä ne voidaan kiskoja pitkin ajaa
joka kerta hyvin lähelle asemalaituria niin että rakoa pysäkkitason ja kynnyksen väliin
ei juuri synny. Päästöjen määrässä on HSL:n tutkimusten mukaisesti oletettu, että säh-
kön tuotanto ei aiheuta päästöjä enää vuonna 2035. Melun kohdalla kaikkein hiljaisin
kulkumuoto on johdinauto, jolta puuttuvat sekä moottoriäänet että kiskomelu. Maksimi-
kapasiteetteina on käytetty tämän työn oletusajoneuvojen kapasiteetteja eli bussien ja
johdinautojen kohdalla nivelautoja sekä pikaraitiotien kohdalla kahden vaunun junaa.
Vertailun vuoksi telibussin maksimikapasiteetti on noin 852 matkustajaa tunnissa suun-
taansa, ja yhden pikaraitiovaunun maksimikapasiteetti on noin 1 800 matkustajaa tun-
nissa suuntaansa.

Tässä työssä on esitetty seitsemän eri linjavaihtoehtoa, joille on tilattu matkustajamää-
räennusteet sekä laskettu asukas- ja työpaikkamäärät pysäkkien vaikutusalueella. Tau-
lukossa 22 esitetään linjojen pituudet, asukas- ja työpaikkamäärät vuonna 2035 eli ny-
kyisten lukujen ja kaavavarantojen summana sekä matka-ajan ja bussiliikenteen kustan-
nusten säästöt eri vaihtoehdoilla. Matka-aikoja on verrattu nykyiseen joukkoliikentee-
seen, jonka lisäksi on laskettu prosenttiluku matka-ajan lyhenemisestä eri linjoilla.
Muissa vaihtoehdoissa matka-aika on linjan päästä päähän, mutta vaihtoehdossa 7 mo-
nien eri haarojen vuoksi taulukkoon on valittu vain matka-aika Tammistosta lentoase-
malle. Bussiliikenteen säästöt vaihtelevat vaihtoehtojen välillä, sillä mitä laajempi linja-
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us on, sitä enemmän bussilinjoja voidaan poistaa. Taulukossa 22 vaihtoehtona 1 on pe-
ruslinjaus ilman lentoaseman haaraa 5 minuutin vuorovälillä ja vaihtoehdossa 3 10 mi-
nuutin vuorovälillä. Vaihtoehto 2 on peruslinjaus mutta hitaammalla linjauksella ja
matka-ajoilla. Vaihtoehto 4 on väli Länsimäki - Tikkurila, vaihtoehto 5 Länsimäki -
Tikkurila - lentoasema ja vaihtoehto 6 on peruslinjaus lentoaseman haaralla jatkettuna.
Vaihtoehdossa 7 on peruslinjan lisäksi kaikki työssä tarkastellut haarat.

Taulukko 22: Linjausvaihtoehtojen vertailu eri muuttujien suhteen.

VE1 VE2 VE3 VE4 VE5 VE6 VE7
Linjan pituus (km) 27.6 29.4 27.6 8.2 16.4 30.7 41.9
Asukkaita 400m säteellä 2035 / km 2 251 2 214 2 251 2 354 2 149 2 024 1 910
Työpaikkoja 400m säteellä 2035 / km 2 121 2 498 2 121 1 721 2 475 2 199 1 801

Matka-ajan säästö / suunta (matka-ajan
vähennys%)

11 min
(-17%)

-5min
(+7%)

11 min
(-17%)

17 min
(-55%)

11 min
(-25%)

Säästöt bussiliikenteessä vähintään /
vuosi (milj. €) 3.0 3.0 3.0 1.6 1.6 5.1 7.1

Taulukosta 22 nähdään, että kaikkien vaihtoehtojen asukasmäärät vaihtoehtoa 7 lukuun
ottamatta riittävät saksalaiseen ohjearvoon, jonka mukaan pikaraitiotie on kannattava
kun asukkaita on 400 metrin säteellä pysäkeistä 2 000 per kilometri. Myös vaihtoehto 6
on tässä suhteessa melko lähellä määritettyä alarajaa. Työpaikkojen määrä per linjaki-
lometri on matalin vaihtoehdoissa 4 ja 7 ja korkein vaihtoehdoissa 2 ja 5. Suurimmat
matka-ajan säästöt saadaan vaihtoehdolla 4 eli välillä Länsimäki - Tikkurila. Matka-ajan
säästöt ovat prosentuaalisesti melko suuret myös välillä Länsimäki - lentoasema (vaih-
toehto 5). Vaihtoehdossa 2 eli hitaimman linjauksen vaihtoehdossa matka-aika runkolin-
jalla jopa kasvaa nykyiseen verrattuna, mikä johtuu siitä että nykyisin matkat Länsimä-
estä Vapaalaan tehdään vaihdollisesti ja yleensä Helsingin kautta.

Vantaalla tulee jossain vaiheessa päättää halutaanko tai tarvitaanko kaupunkiin muusta
liikenteestä eroteltua runkolinjaliikennettä, vai yritetäänkö selvitä nykyisellä järjestel-
mällä jossa käytetään busseja ja joukkoliikenne on suurilta osin muun liikenteen seassa
ja kulkee sen ruuhkien ja häiriötilanteiden ehdoilla. Huolellisesti suunnitellulla ja toteu-
tetulla joukkoliikennejärjestelmällä voidaan lisätä joukkoliikenteen käyttäjämääriä ja
myös parantaa kaupunkikuvaa ja kaupungin imagoa. Kulkumuodon valinta riippuu siitä,
mitä uudella joukkoliikennejärjestelmällä pyritään saavuttamaan. Halutaanko esimer-
kiksi siirtää mahdollisimman paljon nykyisiä autoilijoita joukkoliikenteen käyttäjiksi,
vai vain koittaa pitää joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus nykyisellä tasollaan eli estää
sen lasku palvelutason huonontuessa. Päätös voidaan tehdä myös esimerkiksi sillä pe-
rusteella, että dieselbusseista halutaan siirtyä sähkökäyttöisiin vaihtoehtoihin ja näin
varautua mahdollisuuteen että tulevaisuudessa öljyn käyttöä rajoitetaan voimakkaasti.
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Päätökseen käytetystä energiamuodosta voi vaikuttaa myös se halutaanko vähentää
joukkoliikenteen aiheuttamia päästöjä tai melutasoa.

Tämän työn perusajatuksena oli määritellä sopivin kulkumuoto Vantaan poikittaiselle
joukkoliikenteen runkolinjalle. Ennen tätä määrittelyä tulisi kuitenkin keskustella siitä,
kuinka paljon kaupunkia ja katutilaa ollaan valmiita muuttamaan. Jos runkolinjalle ei
anneta omaa tilaa esimerkiksi kaistojen muodossa, ei mitään vaihtoehtoisista kulku-
muodoista saada toimimaan tehokkaasti. Liitteen 1 kuvista nähdään kuinka suuri vaiku-
tus on sillä annetaanko joukkoliikenteelle omia kaistoja ja väyliä ainoastaan siellä missä
se on suhteellisen helposti mahdollista ja vaatii minimimäärän henkilöautoliikenteen
rajoittamista, vai panostetaanko katutilan uusimiseen ja uuden joukkoliikennepainottei-
sen liikennejärjestelmän luomiseen. Monet kaupungit ovat epäonnistuneet joukkoliiken-
teensä kehittämisessä siksi, että joukkoliikenteen tilan puolesta ei ole taisteltu eikä uh-
rauksia henkilöautoliikenteeltä olla oltu valmiita tekemään.

Jos arvioidaan tarvitaanko vuonna 2035 Vantaalle minkäänlaista joukkoliikenteen run-
kolinjaa, tulee tarkasteluun ottaa etenkin Hakunilan ja Tikkurilan väli. Tämä työtä var-
ten tehtyjen matkustajamääräennusteiden mukaan viiden minuutin vuorovälillä ajavat
telibussit tai -johdinautot eivät riitä tälle välille. Jos välille ei aiota rakentaa omia kaisto-
ja busseille, on viiden minuutin vuorovälin tihentämisen hyöty kyseenalainen. Tällöin
toimiva ratkaisu olisi nivelbussit tai -johdinautot, joiden kapasiteetti riittää suurimpiin-
kin ennustettuihin matkustajamääriin viiden minuutin vuorovälillä. Muilla osuuksilla
tarkastellusta runkolinjasta telibussitkin riittävät palvelemaan ennustettuja matkustaja-
määriä, vaikkakin Länsimäessä, Tikkurilantiellä ja lentoaseman haarassa käyttäjämäärät
lähenevät jo telibussien viiden minuutin vuorovälin maksimikapasiteettia. Näin ollen
perusteltua voisi olla ottaa nivelautoilla ajettu runkolinja käyttöön koko matkalla Län-
simäestä Tikkurilan kautta lentoasemalle.

Tämän työn tulosten perusteella voidaan arvioida, että pikaraitiotien tarjoamaa kapasi-
teettia ei vielä tarvita vuoden 2035 liikenteessä nykyisten maankäyttö- ja liikenne-
ennusteiden perusteella. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä että pikaraitiotie olisi Vantaal-
le mahdoton, etenkin jos Helsinki tai Espoo päättää rakentaa pikaraitiotieverkostoa lä-
helle Vantaan rajoja. Tällöin seudullisena verkostona pikaraitiotie voisi houkutella
huomattavasti suurempia matkustajamääriä. Tässä työssä tutkittuja joukkoliikenteen
runkolinjan haaroja ovat Marja-Vantaan, Tammiston ja Silvolan haarat. Matkustajamää-
rien perusteella mikään näistä haaroista ei ole kannattava runkolinjalle, mutta huomioon
tulee ottaa että matkustajamäärälaskennassa ei otettu huomioon mahdollisesti haaran
päästä jatkuvia seudullisia yhteyksiä. Etenkin Tammiston haara saattaisi kerätä huomat-
tavasti enemmän matkustajia, jos laskenta tehtäisiin jatkaen linjaa Helsinkiin ja ehkä
jopa Jokeri 2:n päätepisteeseen Vuosaareen.
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6.2 Jatkosuunnittelun kohteet

Jatkosuunnittelutarpeita tämän työn pohjalta on paljon. Ensinnäkin jotta voidaan tarken-
taa runkolinjan omien kaistojen ja väylien aiheuttamia muutoksia henkilöautoliikenteel-
le, tulee tutkia kaikki ne kohdat joissa oma kaista tai väylä olisi mahdollinen. Etenkin
silloin kun linjaus sijoittuu katualueen keskelle, tulee tarkastella henkilöautoliikenteen
kääntymiskaistojen sijoittelu. Jos kääntymiskaistoja sijoitetaan runkolinjan väylälle,
tulee liittymän valo-ohjaus toteuttaa niin että runkolinjan ei tarvitse odottaa kääntyvien
pääsyä liittymän läpi. Lisäksi yksi jatkotutkimuskohteista on varikon sijainti. Yleiskaa-
vassa varaus on tehty kalliovarikoksi Ylästön pohjoispuolelle, mutta tässä työssä on
todettu kalliovarikon olevan hyvin kallis ja hankala vaihtoehto. Tästä syystä on ehdotet-
tu varikkoa Vaaralan teollisuusalueelle, ja jatkotutkimuksia tästä vaihtoehdosta suositel-
laan. Kaikki Itä- ja Keski-Vantaan jatkosuunnittelukohteet on kuvattu kuvassa 54.

Kuva 54: Jatkosuunnittelutarpeet Itä- ja Keski-Vantaalla.

Jatkosuunnittelua vaativia yksittäisiä kohtia linjan varrella on useita. Länsimäestä läh-
dettäessä ensimmäinen jatkotutkimusalue on Vaarala, jossa mahdollisuutta kulkea Vaa-
ralan asuinalueen läpi teollisuusalueen sijaan on tutkittava. Hakunilassa eteläisen pysä-
kin kaltevuusongelmat tulee selvittää ja tutkia, onko pysäkki mahdollista sijoittaa ajatel-
lulle paikalle ilman suuria toimenpiteitä. Jokiniementiellä tarkastelukohteena ovat ka-
dun alla kulkevat maakaasuputket. Kysymys on onko putkia mahdollista siirtää runko-
linjan alta ja jos on, kuinka paljon tämä lisäisi kokonaiskustannuksia. Jokiniementien ja
Lahdenväylän liityntäjärjestelyt tulee myös tutkia jatkossa, sillä on päätettävä halutaan-
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ko runkolinjan pysäkki Hakunilan ostoskeskuksen kohdalle vai lähemmäs Lahden-
väylän liittymään tulevaa vaihtopysäkkiä.

Tikkurilassa jatkosuunnittelukohteena on käytännössä koko alue. Jokiniemen puolella
tässä työssä on esitetty kolme eri vaihtoehtoa, joista yksi on yleiskaavan mukainen ja
kaksi muuta pääsevät hieman lähemmäs päärataa. Vaihtoehdon valinta riippuu osittain
siitä minkälaiseksi kaavoitus ja lopulta rakentaminen alueella muodostuu, mutta runko-
linjan sijoittumisen tulisi myös osittain ohjata kaavoitusta. Tämän alueen suunnittelu on
tällä hetkellä käynnissä, joten tämä on jatkosuunnittelutarpeista kiireisin. Tikkurilassa
on esitetty vaihtoehtona myös siltaa pääradan yli sen sijaan että tehtäisiin yleiskaavan
mukainen kierto Valkoisenlähteentien kautta. Tämä vaihtoehto, ja kaikki muut Val-
koisenlähteentien kierroksen välttämiseen johtavat vaihtoehdot, tulisi tutkia tarkasti ja
arvioida, olisivatko lisäkustannukset saavutetun hyödyn arvoisia. Tikkurila on todella
suuri vaihtopaikka koko Suomenkin mittakaavassa, ja sen vaihtoyhteydet runkolinjaan
tulisi saada niin sujuviksi kuin mahdollista.

Tikkurilantien varren jatkosuunnittelukohde on liityntä Tuusulanväylältä. Tässä työssä
pysäkki on piirretty lähemmäs liittymän ympäristön teollisuusalueita kuin itse liittymää,
sillä nousijamäärät nykyisillä bussipysäkeillä olivat pienet. Jatkoselvityksissä tulisi kui-
tenkin tutkia olisiko tarpeellista sijoittaa tämä pysäkki lähemmäs Tuusulanväylän ylitys-
tä, jos liityntäliikenteen voidaan olettaa lisääntyvän. Lentoaseman haarassa Aviapolis-
aseman pysäkki tulee suunnitella jatkossa niin, että runkolinjan pysäkki olisi aseman
yhteyteen mahdollinen millä tahansa vertailluista kulkumuodoista. Aseman suunnittelu
on tällä hetkellä kesken, joten myös tämä jatkosuunnittelukohde on hyvin ajankohtai-
nen. Lentoaseman haaran muita suunnittelukohteita on käytännössä koko lentokentän
alue, joka runkolinjan alueelta järjestellään ainakin osittain uudestaan ennen tarkastelu-
vuotta 2035. Alue tulisi suunnitella niin, että runkolinja voidaan ulottaa mahdollisim-
man lähelle terminaalien sisäänkäyntejä.

Kuvassa 55 näkyvät kaikki Länsi-Vantaan jatkosuunnittelukohteet. Ylästön pohjoispuo-
lelle olevalle metsäalueelle tässä työssä on kuvattu kaksi eri vaihtoehtoa. Toinen vaihto-
ehto noudattaa yleiskaavaa, ja toinen tekee pienen oikaisun etelästä kiertäen metsässä
olevan kukkulan. Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella tätä kohtaa ja määritellä paras
mahdollinen vaihtoehto. Lisäksi alueella on myös suunnitteluvaiheessa oleva tunneli,
jonka sijainnista riippuu runkolinjan linjaus myös ennen tunnelia. Ylästöntien kohdalla
linjauksen olisi geometrian ja nykyisen maankäytön puolesta mahdollista olla joko ka-
dulla muun liikenteen seassa tai omalla väylällään kadun pohjoispuolella. Nämä mah-
dollisuudet tulee tutkia, ja mahdollisesti leventää katualuetta kaavoissa jos oman väylän
vaihtoehdon katsotaan olevan mahdollinen.
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Kuva 55: Jatkosuunnittelutarpeet Länsi-Vantaalla.

Tässä työssä on määritelty vaihtoehtoinen linjaus myös Hämeenlinnanväylän ylityksel-
le. Yleiskaavassa linjaus oikaisee metsäalueen läpi ja ylittää Hämeenlinnanväylän omaa
siltaansa myöten. Toinen vaihtoehto on piirretty kulkemaan tulevaa katuverkkoa pitkin.
Jatkosuunnittelussa tulee tarkastella kumpi vaihtoehdoista on parempi, ja mahdollisesti
ottaa tämä huomioon alueen uusien katuyhteyksien suunnittelussa. Seuraava jatkosuun-
nittelua kaipaava kohta on Vantaankosken asema, jossa runkolinjan pysäkki on piirretty
Vantaankosken radan ylittävälle sillalle. Tämä olisi vaihtoyhteyksien kannalta paras
vaihtoehto, mutta siltaa tulisi leventää jotta pysäkki siihen mahtuisi. Jatkosuunnittelussa
tulee tutkia, onko siltaa mahdollista leventää ja mihin pysäkki sijoitetaan jos ei ole. Jat-
kosuunnittelussa pitää myös tutkia Raappavuorentien länsipuolella kulkevan linjauksen
etenkin kaltevuuksiin liittyviä ongelmakohtia, ja pohtia tulisiko linjaus tällä kohtaa sit-
tenkin tuoda kadulle muun liikenteen sekaan metsäalueen sijaan.

Tikkurilan lisäksi toinen suuri jatkosuunnittelun tarve on Myyrmäen aseman läheisyy-
dessä. Tässä työssä linjaus on piirretty yleiskaavan mukaisesti pitkin Jönsaksentietä,
jonka lisäksi on esitetty toinen vaihtoehto joka parantaisi huomattavasti liityntäyhteyk-
siä Myyrmäen asemalle. Nykyisen katuverkon ulkopuolella kulkevat ja järeämpiä rat-
kaisuja vaativat vaihtoehdot tulee tutkia tarkasti mahdollisimman pian, jotta voidaan
todeta onko aseman kaukaa kiertävälle yleiskaavan linjaukselle jokin mahdollinen vaih-
toehto. Jos Myyrmäen asema peruskorjataan, olisi valitun ratkaisun hyvä olla tiedossa jo
aseman uusimista suunnitellessa.
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Viimeinen jatkosuunnittelutarve liittyy yhteyksiin muiden kuntien kanssa. Yleiskaavas-
sa määritellyt yhtymiskohdat ovat Länsimäessä, Tammistossa sekä Vapaalassa, jonka
lisäksi tässä työssä on mainittu mahdollinen pikaraitiotieyhteys Klaukkalaan Marja-
Vantaan kautta. Länsimäessä jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon se, halutaanko
runkolinja yhdistää Mellunmäen metroasemalle vai mahdollisesti Östersundomin alueen
liikennejärjestelmään, oli se sitten metro tai pikaraitiotie. On myös esitetty ajatus siitä,
tulisiko runkolinjan koukata Jakomäen kautta ja saada tällä kierroksella suuri määrä
käyttäjiä lisää. Tammistossa ajatuksena on ollut liittyminen Jokeri 2:een aivan Tammis-
ton eteläkärjessä, ja tätä mahdollisuutta tulee tutkia tarkemmin etenkin jos Vantaan run-
kolinjalle valitaan sama kulkumuoto kuin Jokeri 2:lle. Vapaalassa yhdistytään yleiskaa-
van mukaan Espooseen, mutta on esitetty myös mahdollisuutta kääntyä etelään aiemmin
ja kulkea Vihdintietä kohti Helsinkiä. Espoon raideliikennevisiossa on todettu Vantaan
yleiskaavan mukaisen yhdistymiskohdan ja jatkon Vermoon ja Leppävaaraan olevan
kannattava, mutta tätä kohtaa tulee tutkia vielä erikseen.
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LIITE 1: LINJAUKSET ERI VAIHTOEHDOISSA

Kuva 56: Nopein linjaus.
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Kuva 57: Hitain linjaus.
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LIITE 3: VAIKUTUKSET LIIKENNEMÄÄRIIN

Kuva 58: Vaihtoehto 1.
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Kuva 59: Vaihtoehto 2.
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Kuva 60: Vaihtoehto 3.
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Kuva 61: Vaihtoehto 4.
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Kuva 62: Vaihtoehto 5.
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Kuva 63: Vaihtoehto 6.
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Kuva 64: Vaihtoehto 7.
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LIITE 5: MATKA-AJAT PYSÄKKIEN VÄLILLÄ
Nopein
(min) Pysäkki

Hitain
(min) Pysäkki

Kuntopolku Kuntopolku
1.18 Länsimäen koulu 1.43 Länsimäen koulu
1.28 Vantaan yritysalue 1.66 Vantaan yritysalue
0.93 Lähdepuisto 1.34 Fazer

2.35 Vaarala
1.06 Koivumäki

2.10 Hepopolku 1.86 Hepopolku
1.44 Hakunila 1.44 Hakunila
1.50 Hakunilan ostari 1.60 Hakunilan ostari
1.56 Vanha Porvoontie 1.91 Vanha Porvoontie
1.23 Kuusikko 1.59 Kuusikko
1.91 Metsäntutkimuslaitos 2.38 Metsäntutkimuslaitos
0.84 Tikkurilan asema 1.41 Tikkurilan asema
2.10 Jokiniemi 1.10 Jokiniemi
1.66 Oikeustalo 1.84 Oikeustalo
2.21 Tikkuraitti 2.21 Tikkuraitti

3.49 Ratatie
2.23 Tikkurilantien alku 2.67 Tikkurilantien alku
1.35 Viertola 1.76 Viertola
1.15 Kuriirikuja 1.47 Kuriirikuja
1.30 Niittytie 1.57 Niittytie
0.90 Tuusulanväylä 1.11 Tuusulanväylä
1.40 Manttaalitie 1.83 Manttaalitie
2.70 Jumbo 2.70 Jumbo
1.27 Pakkalankuja 1.27 Pakkalankuja
1.53 Pakkalantie 1.53 Pakkalantie

2.15 Ylästö
4.18 Vanha Nurmijärventie 3.69 Vanha Nurmijärventie

1.07 Perkiö
1.55 Sanomala 1.47 Sanomala
1.19 Vantaankoski 1.25 Vantaankoski
1.32 Voimalaitos 1.67 Voimalaitos
1.24 Raappavuorenkuja 1.63 Raappavuorenkuja
1.38 Uomatie 1.92 Uomatie
1.11 Urheilupuisto pohj. 1.42 Urheilupuisto pohj.
1.24 Vaskivuorentie 1.24 Vaskivuorentie
1.62 Myyrmäen asema 1.90 Myyrmäen asema
1.59 Myyrmanni 1.30 Myyrmanni
1.34 Urheilupuisto etelä 1.50 Urheilupuisto etelä
1.41 Vapaala 1.84 Vapaala
1.42 Espoon reuna 1.62 Espoon reuna
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Lentoaseman haara Manttaalitieltä
1.73 Lentoasemantie 2.30 Lentoasemantie
1.32 Aviapolis 1.47 Aviapolis
2.87 Lentoasema 3.24 Lentoasema

Tammiston haara Jumbolta
1.66 Pakkalantie 1.87 Pakkalantie
1.70 Lentoparkki 1.88 Lentoparkki
1.33 Tahkotie 1.56 Tahkotie
2.43 Urheilualue 6.30 Urheilualue
1.00 Marja-Vantaa 1.26 Marja-Vantaa
1.37 Marja-Vantaan asema 1.56 Marja-Vantaan asema

Lentoasema - Malmi
2.70 Aviapolis 3.03 Aviapolis
1.49 Lentoasemantie 1.57 Lentoasemantie
3.63 Jumbo 3.89 Jumbo
2.27 Kartanonkoski 2.27 Kartanonkoski
1.24 Kartanonkosken koulu 1.24 Kartanonkosken koulu
1.72 Tammisto 1.72 Tammisto
1.43 Tammenterhon aukio 1.43 Tammenterhon aukio


