LAUSUNTO KOSKIEN VALTAKUNNALLISEN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMAN VALMISTELUA
Pyydän kunnioittavasti ottamaan liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelussa huomioon vaihtoehdon, jossa Helsingin nykyinen pääteasemaliikennöintiin perustuva ratajärjestelmä muutetaan läpivirtaavaan liikennöintiin perustuvaksi. Seuraavilla sivuilla on kuvattu läpivirtaavan ratajärjestelmän edellyttämät ratkaisut ja sen tuottama hyötypotentiaali.
Helsinki Quick Step 1 (HQS 1) on kuvattu Uusimaa-kaava 2050 ehdotusaineiston muistutuksessa: https://bit.ly/39mYXCk. HQS 1 ratkaisu tulee
rahoitetuksi Helsingin keskiakselilla Kaivokadun ja Metsälän välillä vapautuvan valtion omistaman rata- ja varikkoalueen maankäytön hyödyillä.
Finnopolis-asema sopii sekä Helsingin keskustan että Keilaniemen kautta
suunniteltujen Tallinnan tunneliratareittien yhteysasemaksi. Lisäksi se
sopii HQS 1+2+3 optiossa esitettyjen Tampere–Helsinki–Tallinna ja
Turku–Helsinki–Pietari -luotiratojen yhteysasemaksi.
Helsinki Quick Step 1+2+3 (HQS 1+2) on kuvattu Helsingin seudun integroidun joukkoliikenteen runkoverkko ja kaupunkiliikkumisen kokonaispalvelun periaate. Autolauttojen satamat siirrettäisiin Vuosaareen, jolloin
rekka- ym. satamien autoliikenne ei rasita Kehä 3:n sisäpuolista pääkaupunkiseutua. Kantakaupungin tavara- ja huoltoliikenne siirtyy yöaikaan.
Kuvan HQS 1+2 mukaisilla ratkaisuilla alueelle voidaan tuottaa kattava
omaa autoa nopeampi liikkumisen kokonaispalvelu.
Autovirtojen tyrehtyessä Kehä 3:n sisäpuolella vapautuu valtavat liikennealueet kaupunkirakenteen tiivistämiseen loistavien raideyhteyksien
äärellä. Moottoriväylien vapautuville autokaistoille uudet raideyhteydet
rakennettaisiin valmiille perustuksille edullisesti. Länsiväylä, Vihdintie,
Tuusulanväylä, Lahdenväylä, Itäväylä, Kehä 1 ja Kehä 2 voitaisiin vaiheittain kaupungistaa. Turun, Hämeenlinnan ja Porvoon väylillä varaudutaan
luotijunaratojen rakentamiseen. Kuvan HQS 1+2 metro- ja raitioverkko tulee rahoitetuiksi Kehä 3:n sisäpuolella vapautuvan maanpinnan tuotolla.

Helsinki Quick Step 1+2+3 (HQS 1+2+3) luonnoksessa tarkastellaan, mitä
mahdollisuuksia HQS 1+2 tarjoaisi Tallinnan ja Pietarin luotijunaratojen
rakentamiselle ja ratoja hyödyntäville lähijunille. HQS 1+2+3 ehdotuksessa
luotijunaradat on sijoitettu moottoriväylien liikennekäytäville. Ylivoimaisesti autoa nopeampi (360-400 km/h) ja matka-ajan hyötyajaksi muuttava
junayhteys korvaisi suurimman osan moottoriväylän nykyisestä autoliikenteestä. Hämeenlinnanväylää hyödyntävältä Tallinnan tunneliradan
reitiltä voi rakentaa Helsingin kantakaupunkiin ja satamiin liikennöivän
lähijunien ratahaaran, joka hyödyntäisi Töölön metron reitti- ja asemavarauksia. Luotijunilla ja niiden ratoja hyödyntävillä lähijunilla olisi erinomaiset vaihtoyhteydet Finnopolis-asemalla.
Sähköinen lentoliikenne tulee olemaan tärkeä osa nopean joukkoliikenteen kokonaispalvelua. Arvokkaimpia ovat hyvien raideyhteyksien äärellä
olevat lentokentät kuten kartalla Malmi ja Hyvinkää.
Autonomiset ajoneuvot täydentäisivät nopean joukkoliikenteen palvelua.
Ne huolehtivat asemien ja pysäkkien saavutettavuudesta sekä omien
alueidensa sisäisistä liikkumisen palveluista.
HQS 1+2+3 rakentavat vaiheittain valtakunnallisen liikkumisen kokonaispalvelun, jossa yhdistyy yksilön, yhteiskunnan, luonnon ja ilmaston etu.
Suomen ja Helsingin se nostaisi kestävän kaupungistumisen ja maanpinnan kiertotalouden edelläkävijäksi.
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