
Hyvä Espoon kaupunginvaltuuston jäsen/varajäsen, 

Valtuuston 16.11 kokouksessa asialistalla on valtuutettu Henrik Vuornoksen ansiokkaasti 
laatima ja teidän suuren tukenne saanut valtuustoaloite Henttaan (Lillhemt) 
liikenneyhteyksien parantamiseksi.  

Olemme kiitollisia, että aikanaan puutteellisesta kaupunkisuunnittelusta johtuva ongelma on 
noussut valtuustoaloitteen ansiosta nyt kunnolla esille ja siihen on pyritty löytämään 
poliittisen tason ratkaisu.  

Kaupunginhallituksen 26.10. esittämä kanta ”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.” kuvaa hyvin tilannetta ja siihen on helppo yhtyä.  

Kannanotosta huolimatta kaupunginhallituksen kokouksessa päätettiin vain ajoyhteyden 
(Vanha Lillhemtintie - Maakirjantie) tilapäisestä avaamisesta “esimerkiksi 
pihakatuna/kylätienä ja yksisuuntaisena ”. Ratkaisuna sekä faktat huomioiden että edellä 
kuvattu kaupunginhallituksen kanta huomioiden tämä päätös on ilmeisen riittämätön. Herää 
kysymys, miksi ilmeisistä faktoista huolimatta kaupunginhallituksessa ei päädytty tien 
pysyvään avaamiseen sekä miksi tekninen ja ympäristötoimi ei näitä faktoja tuo omissa 
selvityksissään esiin? 

Nopean väliaikaisen ratkaisun lisäksi pysyvä ratkaisu on hyvin tärkeä seuraavista syistä: 

• Liikennemäärät tulevat moninkertaistumaan alueen ainoalla ajoyhteydellä, joka 
ei toimi edes nykyisillä liikennemäärillä. Lillhemtissä asukkaita on noin 800 
(suunniteltu 1 200) ja lisäksi Suurpellon (noin 4 000 asukasta) nykyisistä alueista osa 
käyttää tätä yhteyttä. Suurpelto III:n asukkaita tulee yli 1 000 lisää ja Suurpelto IV-V 
noin 5 300 asukasta sekä 2 800 työpaikkaa. 

• Lillhemtiin tulee merkittävästä asukasmitoituksen kasvusta huolimatta nyt ja jatkossa 
vain yksi hyvin häiriöaltis ajoyhteys. Myös pelastuslaitos ja poliisi ovat 
kiinnittäneet huomiota uuden ajoyhteyden ongelmallisuuteen ja siihen, että 
ajoyhteyksiä alueelle on vain yksi. Moni alueen asukas pelkää, että 
pelastusviranomaiset eivät pääse alueelle ajoissa paikalle tai asukkaat eivät itse 
pääse pois alueelta esimerkiksi sairaalaan 

• Opinmäen koulun ympäristö on pahasti ruuhkautunut ja sen turvallisuus on 
heikko. Ainoan ajoyhteyden siirto kulkemaan koulun ja asuinalueiden välistä on 
huono ratkaisu. Nyt valtaosan koululaisista on ylitettävä tämä tie koulumatkallaan. 
Järjestely synnyttää jo nyt joka päivä tuhansia lapsen ja auton täysin turhia 
kohtaamisia. 

• Asemakaavoitusvaiheessa ei ole huomioitu asianmukaisesti etelän (Länsiväylä, 
Olari) suunnan suurta merkitystä ja Kehä II / Länsiväylän risteyksen ruuhkautumista. 
Tässä suunnassa sijaitsevat työpaikat (esim. Keilaniemi, Helsinki), länsimetron 
liityntäpysäköinti ja alueen palvelut. Reaalielämässä liikenne ohjautuu siis 
virkamiesten esittämän mallin vastaisesti useimmiten eteläiselle poistumisreitille 
Ylismäentielle. Lillhemt kuuluu palvelujen ja joukkoliikenteen osalta Matinkylään. 
Vanhan ajoyhteyden sulkeminen kaksinkertaisti matkan Lillhemtistä tähän 
suuntaan ja moninkertaisti matkaan kuluvan ajan. Matkan pidentyminen myös 
lisää turhaa läpiajoa, päästöjä ja aiheuttaa turvallisuusongelmia Suurpellon pienillä 
tonttikaduilla (Piilipuuntie ja Henttaan / Suurpellon Puistokatu) 



 
Suurpellosta on rakentumassa hieno moderni kaupunginosa, jonka rakentaminen kestää 
vielä vuosia. Nyt on viimeiset hetket tarkastella liikenneverkkoa uudestaan ja huomioida 
alkuperäisestä suunnitelmasta eroavat liikennevirrat, sekä jo tässä vaiheessa esiin nousseet 
ongelmat mm. Opinmäen koulun ympäristössä. Myöhemmin, talojen rakentamisen jälkeen, 
tämä on selvästi hankalampaa ja kalliimpaa. Toistaiseksi on tärkeää tehdä selkeä päätös 
vanhan ajoyhteyden avaamiseksi. Päätöksen tulee olla riittävän pitkäaikainen sekä hyvin 
verrattavissa pysyvään kaksisuuntaiseen ratkaisuun. Tämä mahdollistaa myös pysyvän 
ratkaisun valmistelun ja auttaa selvästi alueen rakentamisesta johtuvissa poikkeusoloissa.  

Liitteenä on linkkejä aiempiin Lillhemtin omakotiyhdistyksen ja alueen asukkaiden 
kannanottoihin, kuntalaisaloitteisiin sekä adressiin, jonka allekirjoitti yli 660 asukasta, ja sitä 
tukivat myös Opinmäen koulun molemmat vanhempainyhdistykset. 

Vetoamme sinuun: voit vaikutta siihen, että asiaan etsitään pysyvä ja toimiva ratkaisu. 
Näemme parhaana, ellei ainoana, vaihtoehtona asemakaavan muuttamisen pieneltä osin, ja 
siihen liittyvien marginaalisten muutostöiden hoitaminen niin, että vanha ajoyhteys voidaan 
avata pysyvästi ja kaksisuuntaisena. Kevyen liikenteen väylä voidaan tarvittaessa siirtää 
nykyiseltä paikaltaan esim. tien viereen. Kukaan ei ole esittänyt mitään parempaa, tai 
ylipäätään mitään muuta ratkaisua tilanteeseen. 

 

Lillhemtin Omakotiyhdistys – Egnahemsföreningen Lillhemt ry 

Kirsi-Marja Hanhirova                                               Niklas Killström 

Puheenjohtaja                                                           Varapuheenjohtaja 

 

Lillhemtin Omakotiyhdistys – Egnahemsföreningen Lillhemt ry on alueen asukkaiden 
yhteistoimintaelin ja edunvalvoja, Yhdistys edustaa edunvalvonta-asioissa sekä 160:a 
jäsentään että Lillhemtin alueen yli 800:aa asukasta. 

 
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 
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/ 
Lillhemtin omakotiyhdistyksen kirje tekniselle lautakunnalle  
11.11.2020: http://www.henttaa.fi/kirje-tekniselle-lautakunnalle-09112020/  
 


