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11.10.2020   
Espoon   kaupunginhallitukselle     
  

Kaupunginhallituksen   esityslistan   12.10.2020   päätösehdotus-   ja   selostusosioon   kirjattua   
ratkaisuehdotusta   valtuustoaloitteeseen   Henttaan   liikenneyhteyksien   parantamiseksi   
( https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=202052208 
7-9 )   on   täysin   mahdoton   hyväksyä.   

lla   olevasta    erittelyn   yhteenvedosta   (Liite   1)   voidaan   todeta,   että   virkamiesten   laatima   
vastaus   valtuustoaloitteeseen   on   ympäripyöreä,   tulkinnanvarainen   ja   se   sisältää   myös   
virheitä.   Myöskään   asukkaiden   palautevyöryä   ja   yli   660   allekirjoitusta   kerännyttä   adressia   
sekä   kaupunginvaltuuston   ja   -hallituksen   selkeää   ohjeistusta   ei   näytä   olevan   huomioitu   
mitenkään.   

Liite   1   perustuu   kaupunginhallituksen   esityslistan   selostusosaan,   koska   emme   ole   saaneet   
kaupunkisuunnittelukeskuksen   ja   kaupunkitekniikan   keskuksen   tekemää   selvitystä   
käyttöömme.   

Ymmärrämme,   että   Suurpellosta   halutaan   modernin   kaupunkisuunnittelun   hengessä   
vähä-autoinen.   Tämän   ei   tulisi   kuitenkaan   tapahtua   koululaisten   turvallisuuden   tai   vanhan   
omakotitaloalueen   kustannuksella.   Lillhemt   on   vanha   omakotitaloalue,   jossa   liikenne   
perustuu   väistämättä   henkilöautoihin   joukkoliikenneyhteyksien   ollessa   hyvin   heikot.   
Suurpellon   autottomuustavoitteet   eivät   saa   aiheuttaa   kohtuuttomia   haittoja   Lillhemtin   
alueelle,   jota   ei   ole   aikanaan   autottomaksi   suunniteltu.   

Pyydämme,   että   virkamiehistö   velvoitetaan   valmistelemaan   vastaus   uudelleen   ja   olemaan   
sen   valmistelussa   yhteydessä   asukkaisiin.   Pyydämme   edelleen,   että   Vanhan   Lillhemtintien   
purkaminen   pysäytetään   kunnes   asianmukainen   ratkaisu   on   valmisteltu   ja   päätetty.   
Ongelmien   ratkaisun   pitkittymisen   johdosta   olisi   myös   perusteltua   avata   välittömästi   vanha   
ajoyhteys   Suurpelto   III:n   rakennusvaiheen   ajaksi.   

Liitteessä   2   on   ehdotuksemme   päätökseksi.     

    

Lillhemtin   omakotiyhdistys   r.y.   

Kirsi-Marja   Hanhirova Niklas   Killström   

Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja   
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Liite   1:     Vastauksen   puutteet   itse   päätösehdotuksen   lisäksi   siinä   järjestyksessä   kun   ne   
on   esitetty   perusteluissa:   

·            ”   heikentäisi   etenkin   virkistysyhteyksiä”     
Kommentti:   Perusteluna   aiheeton.   Liikennemäärät   Lillhemtistä   eivät   ole   sellaisia,   
etteikö   tien   yli   Keskuspuistoon   pääsisi   oikein   hyvin.   Suljetulla   muutaman   sadan   
metrin   osuudella   on   tien   toisella   puolella   vain   kulkukelvotonta   rämeikköä   ja   ainoa   
tienylityspaikka   on   kohdassa,   joka   jää   joka   tapauksessa   auki   liikenteelle.   

·            ”   lisäisi   liikenteen   häiriötekijöitä   alueella,   jonka   suunnittelussa   läpiajon   vaikutuksia   
ei   ole   huomioitu.”     
Kommentti:   Nykyinen   ratkaisu   lisää   aiempaan   nähden   merkittävästi   liikennettä   
Suurpellon   pienillä   asuinkaduilla,   joita   on   vielä   vähemmän   läpiajoliikenteelle   
suunniteltu.   Käytännössä   liikenne   ei   ohjaudu   virkamiesten   esittämiä   reittejä   pitkin   
mm.   Kehä   II:n   sujuvuuden   ja   Länsimetron   liityntäpysäköinnin   jne   takia.   Toteutettu   
ratkaisu   Opinmäen   koulun   ja   asuinalueen   välistä   lisää   sekä   tienkäyttäjien   että   
asianosaisten   kannalta   huomattavia   häiriöitä   ja   riskejä   jo   nyt   -   ja   etenkin   
tulevaisuudessa   liikennemäärien   kasvaessa.   Vanhalla   ajoyhteydellä   on   
ajoneuvoliikenne   hyvin   erotettu   kevyestä   liikenteestä   ja   nopeusrajoitus   30   km/h.   
Lisäksi   suoraan   tien   vieressä   on   vain   muutamia   yksittäisiä   taloja   ja   näidenkin   kohdalla   
ajonopeudet   ovat   luonnostaan   todella   alhaisia.   Ajoyhteys   myös   sijaitsee   asuinalueen   
reunassa,   jolloin   vain   pieni   osa   alueen   asukkaista   joutuu   ylittämään   tämä   tie   esim.   
koulumatkallaan.   

·            ”Kaavamuutoksella   ei   olisi   vaikutuksia   joukkoliikenteen   reitteihin”     
Kommentti:   Ennen   uuden   toimimattoman   ajoyhteyden   avaamista   joukkoliikenne   kulki   
juuri   suljettua   ajoyhteyttä   pitkin   ja   sillä   on   mm.   bussipysäkit   valmiina.   Julkinen   liikenne   
saadaan   siis   uudella   päätöksellä   helposti   takaisin   vanhalle   yhteydelle.   Muutaman   
ajoyhteyden   varrella   olevan   talon   kannalta   voi   toki   olla   perusteltua,   ettei   raskasta   
tavaraliikennettä   sallittaisi   uudelleen   avattavalla   ajoyhteydellä.   Tämä   sopii   asukkaille   
mainiosti.   

·            ”Kaavamuutoksella   ei   olisi   merkittävää   vaikutusta   liikenneturvallisuuteen   
Opinmäen   koulun   kohdalla,   koska   Lillhemtin   pientaloalueen   osuus   alueen   
liikennemäärästä   on   pieni   lopputilanteessa,   jossa   kaikki   Suurpeltoon   suunniteltu   
maankäyttö   on   toteutunut.”     
Kommentti:   Jo   nykyisellä   Lillhemtin   pientaloalueen   liikenteellä   ja   koulun   
saattoliikenteellä   liikenne   ruuhkautuu   pahasti   koulun   ympäristössä.   Kun   tilanne   on   jo   
nyt   hankala   tuolla   mainitulla   pienellä   pientaloalueen   liikennemäärällä   -   tilanne   vain   
pahenee   kestämättömäksi   asukasmäärien   kasvaessa   sekä   Suurpelto   III   että   IV   
eteläiseltä   osin.   Lähes   kaiken   läpiajoliikenteen   ohjaaminen   koulun   ja   asuinalueen   
välistä   on   edesvastuutonta   -   se   aiheuttaa   vaaratilanteita   huolimatta   miten   sitä   
toteutetaan.   Liikenne   koulun   ympäristössä   tulee   suunnitella   kokonaan   uudestaan.    

     ”Liikenneturvallisuuden   kannalta   keskeistä   on   ajoneuvoliikenteen   nopeuksien   
hillitseminen   Lillhemtintiellä.   Kadun   ratkaisuissa   liikenneturvallisuus   on   asetettu   
ajoneuvoliikenteen   sujuvuutta   tärkeämmäksi   tekijäksi,   eikä   ajoneuvoliikenteen     
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sujuvuutta   tule   parantaa   sen   kustannuksella.”     
Kommentti:   Tien   toteutuksessa   jo   nykyisellään   käy   valitettavan   hyvin   ilmi,   ettei   
sujuvuus   ja   toimivuus   yhdessä   ole   ollut   millään   tavalla   suunnittelukriteeri.   Opinmäen   
koulun   kohdalla   syntyy   lähes   päivittäin   vaaratilanteita.   Samalla   suunittelukriteeristöllä   
ongelma   vain   laajenee   koko   Lillhemtintien   pituudelle   ja   alueelle   laajemminkin.   
Hidasteita   ja   esteitä   on   jo   nyt   kohtuuttomasti   vaikka   osa   on   vielä   rakentamatta:   ne   
ainoastaan   haittaavat   sujuvuutta,   mutta   eivät   tuo   lisäturvaa.     

·            ”Katu-,   aukio-   ja   puistoalueita   toteutetaan   sitä   mukaa,   kun   se   on   
tarkoituksenmukaista   korttelien   rakentumisen   kannalta.   Rakennustöiden   
valmistuminen   selkeyttää   liikenneratkaisuja   nykytilanteeseen   nähden.”     
Kommentti:   Liikenneratkaisut   ovat   jo   pääosin   kaavoituksen   reittien   mukaisia   ja   niiden   
toimimattomuus   käy   valitettavasti   hyvin   jo   selville.   Yhteydet   tulevat   vain   
huonontumaan   rakentamisen   edetessä.   Myös   ainoa   ajoyhteys   Lillhemtiin   
“pihamaisen”   aukion   läpi   on   jo   syntyessään   tuhoon   tuomittu   ajatus.   

·            ”Asemakaavoituksen   avaaminen   ja   yleisten   alueiden   uudelleen   suunnittelu   voisi   
pahimmillaan   viivästyttää   alueen   valmistumista   useilla   vuosilla.”     
Kommentti:   Aiheutettu   ongelma   tulisikin   ratkaista   ehdottomasti   nyt   kun   kaikkea   ei   ole   
rakennettu   ja   tilanne   ei   ole   tulevan   liikenteen   moninkertaistumisen   myötä   täysin   
eskaloitunut.   Ongelmat   on   väistämättä   vaikeampi   ja   kalliimpaa   ratkaista   sitten   kun   
kaikki   on   rakennettu   -   siksi   onkin   tärkeää   että   kokonaisuuden   suunnittelu   tehdään   
huolella   ja   osallistaen   asukkaita.   Viivästyminen   on   hyvin   pieni   ongelma   tähän   nähden.   

·            ”   Tiivistetysti   Lillhemtin   asukkaat   esittävät   palautteessa   Maakirjantien   
läpiajoyhteyden   avaamista   ja   Suurpellon   asukkaat   asemakaavan   mukaisen   ratkaisun   
säilyttämistä.”     
Kommentti:   Tämä   ei   pidä   paikkansa.   Osa   Suurpellon   asukkaista   on   sanoutunut   irti   
Suurpelto-seuran   mielipiteestä   ja   kerännyt   addressia   Maakirjantien   avaamiseksi   
(linkki   adressiin   liitteessä   3)   erityisesti   kouluturvallisuuden   näkökulmasta.   
Suurpelto-seuran   kannanotto   edustaa   vain   osaa   -   jolla   on   henkilökohtaisia   intressejä   
tien   kiinni   pitämisessä.     

·            ”   Lisäksi   alueen   korkotasot   eivät   mahdollista   luontevan   alikulkuyhteyden   
muodostumista,   jolloin   Lillhemtintien   ylitys   suojatiellä   katutasossa   jäisi   edelleen   
houkuttelevammaksi   yhteydeksi   jalankulkijoille   ja   pyöräilijöille”     
Kommentti:   Asia   voitaisiin   ratkaista   poistamalla   ko.   suojatiet   ja   rakentamalla   aidat   
estämään   tien   ylitys.   Aidat   eivät   käytännössä   kuitenkaan   toimi   -   siitä   on   esimerkkejä   
sekä   viereiseltä   työmaalta   että   vaikkapa   Niittykummun   metroaseman   luona.   Paras   
vaihtoehto   olisi   merkittävästi   vähentää   liikennettä   koulun   lähellä   avaamalla   vanha   
tieyhteys   -   seuraavana   vaihtoehtona   on   erottaa   jalankulku   ja   läpiajoliikenne   selkeästi   
toisistaan.   

·            ” T ea   Istan   aukio   viimeistellään   katusuunnitelmien   mukaiseksi   sitten,   kun   kadun   
varren   asuinkorttelit   ovat   toteutuneet.”     
Kommentti:   Tea   Istan   aukion   viimeistely   tulisi   tehdä   liikenteen   kannalta   toimivaksi.   
Aukion   mutka   on   ongelmallinen   jo   nyt   vaikka   ympärillä   ei   ole   taloja.   Esimerkiksi   
linja-autojen   ja   kuorma-autojen   on   mahdotonta   pysyä   omalla   kaistallaan.   
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Liite   2:   Ehdotus   päätökseksi   

Kaupunginhallitus   palauttaa   aloitteen   uudelleen   valmisteluun   siten,   että   valmistellaan   
toteuttamiskelpoisimmat,   koululaisten   turvallisuuden   parhaalla   tavalla   huomioivat   ja   alueelle   
vähiten   negatiivisia   sivuvaikutuksia   aiheuttavat   toimenpiteet   Lillhemtin/Henttaan   
liikenneyhteyksien   selkeäksi   parantamiseksi.   Harkittavia   toimenpiteitä   ovat   Vanhan   
Lillhemtintien   ja   Maakirjantien   (”vanha   ajoyhteys”)   kautta   kulkevan   yhteyden   avaaminen   
uudelleen   ja   merkittävät   muutostyöt   Lillhemtintiehen   perustuvalla   reitillä,   jolla   reitistä   tehdään   
koko   alueen   turvallisuusnäkökulmat   huomioiden   nykyistä   välityskykyisempi   ja   sujuvampi.   
Erityisesti   Lillhemtintien   muutosten   suunnittelussa   on   osallistettava   alueen   asukkaita.   

Kaupunki   lopettaa   kaikki   aloitetut   tai   suunnitellut   muutostyöt   vanhalla   ajoyhteydellä   kunnes   
aiheutuneisiin   ongelmiin   on   löytynyt   toteuttamiskelpoinen   ratkaisu   ja   on   tehty   niitä   koskevat   
päätökset.   Lisäksi   vanha   ajoyhteys   avataan   tilapäisesti   ajoneuvoliikenteelle   helpottamaan   
Suurpelto   III:n   rakentamisesta   ja   Piilipuuntien   korjaustöistä   aiheutuvia   ongelmia.   

  
Liite   3:   Adressit   

Adressi:   Lillhemtin   (“Henttaan”)   ajoyhteyksien   parantaminen:   
https://www.adressit.com/lillhemtin_henttaan_ajoyhteyksien_parantaminen   

Adressi:   Maakirjantie   avattava   ja   Opinmäen   koulun   ympäristö   tehtävä   lapsille   turvalliseksi   
kulkea:   
https://www.adressit.com/maakirjantie_avattava_ja_opinmaen_koulun_ymparisto_lapsille_tur 
valliseksi   
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