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Aloite metron keiintiiraiteen pidentiimisestii Vuosaaressa ja uuden metroaseman
rakentamisesta Uutelan kanavan pohjoispuolelle

Vuosaareen rakennettiin vuoden 2011 loppupuolella uusi mehon huoltoraide metron kiiiint<iraiteen
ittipfistii satamaan. Huoltoraide kulkee Vuotien pohjoispuolella ja noin 430 metrin piiiissii nykyisen
kiiiintdraiteen ittip?iiistii on Vuotien ylittiivii kevyenliikenteensilta, Aurinkotuulensilta.
Aurinkoh-rulensillan eteliipuolelle Uutelan kanavan varteen on rakennettu viime vuosina paljon uutta
asutusta.

Tiillii hetkellii joukkoliikenneyhteys Uutelan kanavan ympiiristdstii keskustaan on vaihdollinen ja
edellytt?i?i bussin 78 keyfii,e liitynteyhtefene metroasemalle. Bussin 78 ajoaika Aurinkolahden
pys:ikilte (4658) Vuosaaren metroasemalle (4571) on seitsemiin minuuttia, minkii lisiiksi bussin
saapumisen jiilkeen metron liiht66n on aikaa aikataulun mukaan viisi minuuttia. Jos sama matka
voitaisiin tehdii metrolla, matka-aika olisi noin yksi minuutti ja vaihtoon kuluva aika poistuisi
kokonaan.

Ruuhka-aikana Vuosaareen saapuvat metrot kiiyviit keenfmiissii kii?intdraiteella metroaseman
itiipuolella. Kiiintdraiteen it?ipiiii on noin 350 metrin pii.iissii metroaseman laiturista. Kii?intdraiteella
knfefty aika on tZille hetkeile keliinn<tssii hukathra aikaa, koska kiiiintdraiteella metron kyytiin ei
piihse matkustaj ia.

Mikiili metron kiiiint<iraidetta pidennettiiisiin 430 metrillii ja Aurinkotuulensillan liinsireunaan
raiteiden viiliin rakennettaisiin betonilaituri ja yksinkertainen pinta-asema, voitaisiin kulkusuunnan
vaihtoon kiiyettiive aika keyffea hy6dyllisesti j a j oukkoliikenneyhteydest?i Aurinkolahden itiiosasta
keskustaan tehdii vaihdoton sekti merkitt?iviisti nykyist?i nopeampi. Investointi lisiiisi
joukkoliikenteen houkuttelewutta alueen asukkaiden keskuudessa ja parantaisi lisliksi Uutelan
ulkoilualueen sekii Aurinkolahden uimarannan saawtettavuutta muualla asuville metron keyftejille.

Hissejii tai liukuportaita ei tarvittaisi, koska kulkuyhteys uudelle metroasemalle voitaisiin toteuttaa
Aurinkotuulensillan kautta esteettdmiisti. Lainrille tarvittaisiin jonkinlainen yksinkertainen
pysiikkikatos (vastaava kuin bussi- tai raitiovaunupysiikillii), lipunmyyntiautomaatti ja
valaisinpylviiiit; koska asema olisi metron pii.iiteasema eikii sieltii olisi liityntiiliikennetlii, muutoin
aseman van$tus voitaisiin pitiiii minimissii. Uuden metroaseman rakentamiskustannus jiiisi siten
varsin v?ihiiiseksi tavalliseen metroasemaan verattuna.

Me allekirjoittaneet esitamme, ettii kaupunginhallitus ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin metron
kiiiintd;aiteen pidentiimisen ja uuden metroaseman rakentamisen mahdollisuuden selvittiimiseksi.
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