
Lähetetty teknisen lautakunnan jäsenille sähköpostilla 9.11.2020 
 
**** 
 
Hyvät teknisen lautakunnan jäsenet, 
 
11.11.2020 kokouksen agendalla on Henttaan (Lillhemt) ja Suurpellon väliset 
liikenneyhteydet 
 
Lillhemtin omakotiyhdistys ry. haluaa tuoda esiin Henttaan alueen asukkaiden näkemykset 
liikenneyhteyksien ongelmien ratkaisemiseksi. 
 
 
Taustaa: Lillhemt (Henttaa) on vanha, yli 800 asukkaan pientalovaltainen tiivistyvä 
asuinalue Suurpellon länsipuolella. 
 
Suurpellon rakentamisen seurauksena nykyisen asemakaavan mukaiset liikenneratkaisut 
ovat johtaneet lillhemtläisten kannalta kahteen huomattavaan ja jatkossa pahenevaan 
ongelmaan: 

1. Lillhemtin ajoyhteydet ovat heikentyneet, kun vanha ajoyhteys (Vanha 
Lillhemtintie-Maakirjantie) suljettiin ja liikenne siirrettiin uudelle reitille. Uusi reitti on 
osoittautunut toimimattomaksi, ongelmalliseksi ja alttiiksi pienillekin häiriöille.  

2. Kaiken liikenteen ohjaus Opinmäen koulun ja Suurpellon asuinalueen välistä on 
johtanut liikenteen sumppuuntumiseen ja turvallisuusongelmiin Opinmäen 
koululla. Lähes kaikkien Opinmäen koululaisten on ylitettävä tämä läpiajokatu 
koulumatkallaan.  

 
Asian ratkaisemiseksi on tehty mm. kaksi kuntalaisaloitetta, kerätty yli 660 allekirjoitusta 
adressiin sekä tehty kaupunginvaltuutettu Henrik Vuornoksen johdolla valtuuston 
enemmistön allekirjoittama valtuustoaloite. Liitteenä linkit näihin ja joihinkin muihin 
kannanottoihin. Myös muuta yhteydenpitoa asiasta kärsiviltä lillhemtläisiltä on kaupungin 
suuntaan runsaasti.  
 
Kaupunginhallitus päätti 26.10. kokouksessaan kehottaa avaamaan kiirellisesti tilapäisesti 
Vanha Lillhemtintie henkilöautoliikenteelle ja lisäksi toteuttamaan toimenpiteitä Opinmäen 
koulun ympäristön tilanteen parantamiseksi. Pidämme tehtyjä päätöksiä erittäin 
perusteltuina ensiaskelina aiheutuneiden ongelmien korjaamiseksi, ja niiden toimeenpanoa 
tuleekin kiirehtiä.  
 
 
Tie on avattava riittävän pitkäksi aikaa 
 
Vanhan ajoyhteyden avaamisen osalta valitettavasti päätös oli toistaiseksi vain tilapäinen 
avaaminen. Pidämme ensiarvoisen tärkeänä, että tämä tilapäisyys on pitkä ja kattaa 
vähintään Suurpelto III-V rakentamisen ajan. Puhuttaneen vähintään 5 vuodesta, 
todennäköisesti pidemmästäkin ajanjaksosta. Vasta liikennemäärien moninkertaistuessa 
nähdään kuinka pahaksi liikenneongelmat muodostuvat katuosuuksilla, jotka jo nykyisillä 
liikennemäärillä ovat ongelmallisia. Turvallisuusongelmat tiivistyvät erityisesti Opinmäen 
koulun ympäristössä.  
 



Alueen rakentaminen on vasta alussa ja rakentamisesta seuraavat poikkeusolot 
tulevat kestämään hyvin pitkään. Lillhemt on tällä hetkellä vain yhden hyvin häiriöalttiin 
liikenneyhteyden takana. Myös pelastuslaitos ja poliisi ovat kiinnittäneet huomiota uuden 
ajoyhteyden ongellisuuteen ja siihen, että Lillhemtiin tulee vain yksi ajoyhteys. 
Ongelmallinen ajoyhteys aiheuttaa asukkaiden keskuudessa jopa pelkoa siitä, että 
pelastusviranomaiset eivät pääse ajoissa paikalle.  
 
Tien välittömän avauksen lisäksi tulisikin ensi tilassa käynnistää myös asemakaavan 
muutosprosessi, jolla vanha ja toimiva ajoyhteys avataan pysyvästi ja sen osalta tehdään 
tarvittavat pienehköt muutos- ja parannustyöt.  
 
 
Nykyjärjestely johtaa turvallisuusongelmiin ja ruuhkiin 
 
Suuri osa alueen liikenteestä suuntautuu etelään Olarin ja Länsiväylän suuntaan, koska 
siellä sijaitsevat työpaikat (esim. Keilaniemi, Helsinki), länsimetron liityntäpysäköinti ja 
alueen palvelut. Tästä ja Kehä II / Länsiväylän risteyksen ruuhkautumisesta johtuen liikenne 
ohjautuu reaalielämässä virkamiesten esittämän mallin vastaisesti monessa tapauksessa 
eteläiselle poistumisreitille Ylismäentielle. Nykyiset liikennejärjestelyt johtavat turhaan 
läpiajoon ja turvallisuusongelmiin Suurpellon pienillä tonttikaduilla (Piilipuuntie ja Henttaan / 
Suurpellon Puistokatu).  
 
Tilanne vain pahenee Lillhemtintiellä Suurpelto III rakentuessa ja liikennemäärien 
moninkertaistuessa. Vanhan ajoyhteyden avaaminen pysyvästi vähentäisi tätä liikennettä 
huomattavasti sekä alueelta poistumiseen kuluvan ajan kohtuutonta kasvua (joka ylittää 
huomattavasti virkamiesten arviot) ruuhka-aikana. Koska liikenne suuntautuu pääasiassa 
etelään, Suurpelto III:sta lähtevä Turunväylän suuntaan menevä reitti ei liikenneongelmia 
ratkaise.  
 
 
Vanha ajoyhteys on turvallisuusnäkökulmasta toimiva 
 
Vanhan ajoyhteyden osalta olisi tärkeää saada yhteys kaksisuuntaiseksi ja kevyt liikenne 
erotettua mahdollisimman hyvin ajoneuvoliikenteeltä. Maakirjantien varressa asuvat 
muutamat talot ovat olleet huolissaan liikenteen palauttamisesta ko. katuyhteydelle. Kadun 
nykyinen lyhyt yksikaistainen osuus juuri ko. talojen kohdalla toimii hyvin rauhoittamaan 
liikennettä tällä kriittisimmällä osuudella. Ehdotamme, että turvallisuuden parantamiseksi 
kevyen liikenteen ylityskohtia tarkastellaan ko. talojen läheisyydessä, rakennetaan 
tarvittaessa esim. uusi suojatie ja ratkaisuja tukemaan tämän suojatien turvallisuutta. Nyt 
suljetun tieosuuden osalta kevyen liikenteen väylä voitaneen sijoittaa ajoväylän reunaan. 
Liitteessä 2 olemme tarkemmin kommentoineet Suurpelto-seuran esittämiä kannanottoja. 
 
Vanhan ajoyhteyden kulkeminen pääosin alueen reunalla on liikenneturvallisuuden kannalta 
erinomainen ratkaisu verrattuna Lillhemtintiehen. Ainoa ylityskohta Keskuspuistoon sijaitsee 
kohdassa, jossa tien yli pääsee hyvin ja turvallisesti. Pyydämme myös huomioimaan, ettei 
Vanha Lillhemtintie kulje puistossa vaan alueen reunassa. Tien pysyvällä kaksisuuntaisella 
avaamisella ja kevyen liikenteen väylän linjaamisella muutaman sadan metrin matkalta 
uudelleen ei ole mitään todellista haitallista vaikutusta alueen suunnitelmiin. 
Lillhemtinpuiston virkistyskäytölle ajoyhteyden avaamisella ei ole sanottavaa vaikutusta ja jo 
aiemmin kaikki ajoliikenne ohjautui sen ohitse ilman ongelmia.  
 
 
 
 



Suurpellon liikenneverkko on asukasmäärän kasvaessa kestämätön 
 
Mikäli vanhaa ajoyhteyttä ei avata pysyvästi, on Suurpellon liikennejärjestelyt väistämättä 
avattava huomattavasti laajempaan harkintaan ja uudelleen suunnitteluun. Tällä olisi 
mittaluokaltaan moninkertaiset vaikutukset Suurpelto-alueen rakentamiseen suhteessa 
asemakaavan avaamiseen hyvin pieneltä osin Suurpelto III:ssa. Tarvittaessa ratkaisut ovat 
varmasti toteutettavissa siten, ettei edes sanottavaa viivästymistä aiheudu. 
Kaupunginhallituksen lausunnossa 26.10. todetaan “Kaupunginhallituksen mielestä 
Suurpellon kaavojen hyväksymisen ja niiden toimeenpanon yhteydessä ei ole otettu 
riittävästi huomioon Suurpellon aluekokonaisuuden pitkittynyttä toteutumisaikaa, 
eikä ole tarkasteltu riittävällä tavalla kaavan vaikutuksia alueen liikennevirtoihin, 
turvallisuuteen ja Henttaan kulkuyhteyksiin.” Tämä viestinee selkeästi tarpeesta tehdä 
pikaisia muutoksia nykyisiin suunnitelmiin sekä asemakaavaan. 
 
 
Näkemyksiä Opinmäen koulun ympäristön kehittämiseen 
 
Vanhan Lillhemtintien pysyvä avaaminen vähentää osaltaan liikennettä koulun 
ympäristössä. Tällä on väistämättä myönteinen vaikutus turvallisuuteen. Lisäksi 
nykytilanteesta eniten kärsivät Lillhemtin asukkaat saisivat takaisin aiemman paremmin 
toimivan ajoyhteyden. 
 
Koulun saattoliikenne tulisi siirtää pois Lillhemtintieltä esim. koulun pohjoispuolelle. Joka 
tapauksessa tämä saattoliikenne tulee kuitenkin valitettavasti ruuhkauttamaan Opinmäen 
koulun viereisen liikenneympyrän (Henttaankaari-Hentebynkatu-Lillhemtintie-Henttaan 
Puistokatu) ja tukkimaan siten myös Lillhemtintien tavalla tai toisella. Toivottavasti tämän 
osalta löydetään toimiva ratkaisu.  
 
Turvallisuutta koulun lähistöllä voidaan parantaa nopeusrajoituksin ja huomiota kiinnittävillä 
merkeillä. Molemmista suunnista ennen koulua tulisi olla selkeät ja näkyvät varoituskyltit 
(“Varo koululaisia”). Henttaankaaren nopeusrajoitus on laskettu perusteetta 30 km/h tasolle. 
Tämän palauttaminen aiemmalle 40km/h tasolle ja nopeusrajoituksen lasku juuri ennen 
koulua 30 km/h tasolle johtaisivat parempaan ajokäyttäytymiseen kriittisellä alueella koulun 
ympäristössä. Tätä voitaisiin tehostaa nopeusnäyttötauluilla. 
 
Tilannetta voisi helpottaa myös erottamalla kevyt liikenne ja moottoriliikenne selkeästi 
toisistaan vaikkapa alikuluin, jotka ovat kuitenkin kalliita rakentaa. Nyt alueella on suojateitä 
viidessä eri kohtaa eri suunnista. Käytännössä ainoa tunnistettu ja kustannustehokas 
ratkaisu tilanteen parantamiseksi onkin siirtää liikennettä mahdollisimman paljon muualle, 
kuten vanhalle ajoyhteydelle. 
 
Rakennustyömaat ja niihin liittyvä rekkaliikenne aiheuttavat toistuvia vaaratilanteita. Tähän 
tulee puuttua. Näkyvyys rekoista ei ole hyvä ja rekkojen kuljettajien ajokäyttäytyminen on 
paikoin moitittavaa, nyt heille vieraalla alueella on aiheutunut toistuvia läheltäpiti ja 
vaaratilanteita. Koulun vieressä sijaitsevalta rakennustyömaalta tulisi esimerkiksi kieltää 
liikennettä estävät ja koululaisten koulumatkaa vaarantavat toimenpiteet klo 7.30-10:00 
välillä. 
 
Nykyinen ratkaisu eli Henttaan ainoan sisääntulo/poistumistien sijoittaminen koulun 
ja asuinalueen väliin ei ole toimiva ratkaisu ja johtaa vakaviin ongelmiin niin 
turvallisuudessa kuin sujuvuudessa. Lillhemtin yli 800 asukasta kärsivät tilanteesta 
kohtuuttomasti.  
 
 



 
 
 
Luotamme siihen, että tekninen lautakunta haluaa aidosti kehittää asukkaiden 
turvallisuutta ja liikenneyhteyksien toimivuutta.  
 
 
 
 
 
Lillhemtin Omakotiyhdistys - Egnahemsföreningen Lillhemt ry. 
 
Kirsi-Marja Hanhirova    Niklas Killström 
Puheenjohtaja    Varapuheenjohtaja 
  
 
 
 
Liite 1: Linkkejä aiempiin kannanottoihin 
 
 
Kuntalaisaloite 1: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/6808 
Kuntalaisaloite 2: https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/12097 
Adressi: https://www.adressit.com/lillhemtin_henttaan_ajoyhteyksien_parantaminen 
Valtuustoaloite ja sen käsittely kaupunginhallituksessa: 
https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020136-10 
Mielipidekirjoitus Länsiväylässä: https://www.lansivayla.fi/paakirjoitus-mielipide/3151107 
Lillhemtin omakotiyhdistyksen kirje kaupunginhallitukselle 12.10.2020 kokoukseen: 
http://www.henttaa.fi/kaupunginhallitukselle_20201011/ 
Lillhemtin omakotiyhdistyksen keräämät faktat kaupunginhallitukselle 20.10.2020: 
http://www.henttaa.fi/perusteet-ajoyhteyden-avaamiseksi/ 
 
 
 
Liite 2: Kommentteja Suurpelto-seuran esittämiin kannanottoihin 
 
 

• Suurpelto-seuran esittämä takaraja tilapäisyydelle ei ole perusteltu, koska 
ongelma ei poistu ajan myötä. Tilanne tulee jatkuvasti heikkenemään Suurpelto 
III-IV rakentamisen seurauksena ja rakentamista kestävä poikkeustilanne jatkuu 
vähintään vuosia. On siis tarpeen käynnistää välittömästi asemakaavan 
muutosprosessi pysyvän ratkaisun osalta 

• Korona-ajan liikennemäärät eivät anna oikeaa kuvaa normaaleista 
liikennemääristä. Liikennemäärät tulevat Suurpellon eri osien rakentamisen 
edistyessä moninkertaistumaan ja jo nykyisillä vähäisillä liikennemäärillä liikenne 
ruuhkautuu Opinmäen koulun ympäristössä. Virkamiehet ovat selvityksessä 
käyttäneet korona-ajan ja toisaalta koulun hiihtoloma-ajan liikennemääriä, jotka 
antavat valitettavan väärän kuvan tilanteesta koulun ympäristössä. Olisikin 
vastuullista tehdä tarvittavat pysyvät muutokset nyt kun tämä moninkertainen 
liikennemäärä ei ole vielä käyttämässä ajoyhteyksiä. 

 



• Moni ei pysty ajoittamaan työmatkojensa ajankohtia mm. lasten hoitoajoista ja 
koulupäivistä johtuen. Tämä lienee yleismaailmallinen fakta ja alueella asuu hyvin 
paljon juuri lapsiperheitä. Toimivat kulkuyhteydet ovat kriittisiä työn ja perheen 
yhdistämiselle ja niillä on siten positiivinen vaikutus myös Espoon saamiin 
verotuloihin. 

• Olarinniityssä koulua käyvät oppilaat ovat vanhempia kuin Opinmäen 
koululaiset ja he osaavat ylittää tien turvallisemmin kuin 1-3 luokkalaiset. Joka 
tapauksessa nykytilanteessa liikenne ohjautuu myös heidän koulureitilleen 
Piilipuuntien kautta Maakirjantielle  

• Lillhemtistä ei ole arkikäytössä toimivia joukkoliikenneyhteyksiä, matka-ajat ja 
vuorovälit ovat pitkiä. Esimerkkinä ruuhka-aikaan Senaatintorille kestää yli tunnin 
suuntaansa ja vuoroväli on 30 min. Länsimetron liityntäpysäköinti onkin keskeinen 
joukkoliikenne alueen asukkaille. Parkkiin pääsy on vanhan ajoyhteyden 
sulkemisen jälkeen hidastunut merkittävästi. Suurpelto-seuran mainitsevat 
Suurpellon joukkoliikenneyhteydet eivät todellisuudessa arkikäytössä palvele 
Lillhemtin asukkaita ja autoilulla on nyt ja tulevaisuudessa väistämättä keskeinen 
rooli, jotta esim. alueen lapsiperheiden vanhempien työssäkäynti on ylipäätään 
mahdollista. 

• Suurpelto-seuran kannanotto ei esitä parannuskeinoja tilanteesta eniten 
kärsivän Lillhemtin osalta ja väheksyy mm. alueelta poistumiseen kuluvaa aikaa. 
On valitettavan helppoa vastustaa muutosta, jos ei asiasta joudu henkilökohtaisesti 
kärsimään. Lisäksi on hyvä huomioida, että muutamat yksittäiset Maakirjantien 
asukkaat vaikuttavat hyvin voimakkaasti Suurpelto-seuran kannanottoon asiassa. 
Suurpellossa on kerätty omaa adressia Maakirjantie-ajoyhteyden avaamiseksi, 
jolla vähennettäisiin turhaa läpiajoa koulun ohitse ja Piilipuuntiellä. Myös koulun 
molemmat vanhempainyhdistykset ovat tukeneet vanhan ajoyhteyden avaamista   

• Suurpelto-seuran peräänkuuluttamaa hyvää liikennekäyttäytymistä edesauttavat 
parhaiten toimivat ajoyhteydet ja täysin turhan ja pitkän asuinkaduilla 
tapahtuvan kiertämisen vähentäminen. 

• Vanhan ajoyhteyden avaaminen ei vaikuta ulkoilureitteihin, koska esim. 
kulkuyhteys keskuspuistoon säilyy muuttumattomana ja erinomaisesti toimivana. 
Ainoalta ylityspaikalta pääsee hyvin yli ja virkistyskäyttö painottuu pääosin eri 
aikaan kun työmatkaliikenne. Ajoyhteyden muutaman sadan metrin suljettu osuus 
on ollut suljettuna alle vuoden ja sitä ennen aina auki. Kevyen liikenteen väylän 
säilyttäminen esim. ajoyhteyden vieressä mahdollistaa kaiken kulkemisen 
erinomaisesti. Lisäksi kyseisellä osuudella on keskuspuiston puolella vain 
kulkukelvotonta rämeikköä 

• Suurpelto-seura viittaa Suurpellon visioon ja kehittämiseen kävelyä, pyöräilyä ja 
joukkoliikennettä suosivana alueena. Henttaa on kuitenkin vanha asuinalue, jonka 
‘eteen’ Suurpelto on rakennettu. Suurpellon visio ei voi olla oikeutus aiheuttaa 
monella tapaa ongelmallista liikennejärjestelyä Lillhemtin asukkaille.  

 


