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Hei, 
 
Vastaanottaja: Kaupunkitekniikan keskuksen johtaja Harri Tanska ja Infrapalvelupäällikkö Toni 
Korjus. 
 
Tiedoksi: Tekninen lautakunta 
 
Esitämme seuraavat näkemykset Henttaan liikennejärjestelyiden parantamiseksi koskien teknisen 
lautakunnan kokouksessaan 11.11.2020 tekemiä päätöksiä. Pidämme myös tärkeänä, että 
valtuuston 16.11.2020 kokouksessa enemmistön tuen saanut toive pysyvästä ratkaisusta etenee 
nopeasti ja johtaa toimiviin liikennejärjestelyihin. 
 
Suurpellon rakentamisen myötä Suurpellon takana olevan Lillhemtin ajoyhteydet ovat merkittävästi 
heikentyneet; matka ja erityisesti matka-aika ovat pidentyneet merkittävästi, liikenne on ohjattu 
yhdelle häiriöalttiille ja turvallisuuden kannalta vaaralliselle reitille. Lillhemtin alue kärsii eteensä 
rakentuneen Suurpellon epäonnistuneista liikenneratkaisuista: liikenne on turhaan ohjattu 
Opinmäen koulun vierestä, ja lisäksi nykyratkaisu johtaa aiempaan verrattuna lisääntyneeseen 
läpiajoliikenteeseen Suurpellon eri asuinkaduilla.  
 
Turvallisuus ja viihtyisyys huomioitava kokonaisuutena alueella 
 
Vanha Lillhemtintie-Maakirjantie -yhteys on jo vuosia ollut merkittävästi turvallisempi ja toimivampi 
kuin liikenteen ohjaaminen koulun vierestä Lillhemtintielle. Tien ainoa ylityskohta Keskuspuistoon 
sijaitsee kohdassa, jossa yli pääsee hyvin ja turvallisesti. Liikenne myös painottuu ajallisesti eri 
ajankohtaan kuin Keskuspuiston virkistyskäyttö. Työmatkaliikenteen huippu taas ajoittuu 
täsmälleen samaan ajankohtaan kuin koululaisten koulumatka.  
 
Vanhan ajoyhteyden avaaminen on kokonaisuutena tarkastellen sekä lillhemtiläisten että 
suurpeltolaisten etu. Avaaminen ratkaisee lillhemtiläisten ajoyhteyteen liittyvät ongelmat, 
huomioiden myös Suurpelto III-V tuoman liikennemäärien kasvun. Ratkaisu myös vähentää turhaa 
läpiajoa nykyisillä Suurpellon alueilla (mm. Piilipuuntie, Puistokadut).  
 
Kookojakatuina toimiva Maakirjantie ja Vanha Lillhemtintie ovat Piilipuuntiehen verrattuna 
merkittävästi turvallisempia ja parantavat sujuvuutta. Liikenteen ohjaaminen Maakirjantien kautta 
on siis turvallisuus- ja asumisviihtyvyysteko koko alueen kannalta. 
 
Maakirjantien länsipää on aivan normaali espoolainen katu. Tästä huolimatta on vastuullista ottaa 
huomioon myös muutaman kiinteistön nostama huoli heidän turvallisuudestaan ja 
viihtyisyydestään. Maakirjantien talojen kohdalle lyhyt tien kavennus rauhoittaa hyvin liikennettä ko. 
kiinteistöjen kohdalla. Ehdotamme lisäksi esim. uuden suojatien tai muiden ratkaisujen lisäämistä 
parantamaan tilannetta entisestään. 
 
Opinmäen koulun kohdalle pohditut toimenpiteet parantavat turvallisuutta koululla, mutta eivät 
ratkaise ongelmaa kokonaisuutena. Opinmäen koulun liikenteen turvallisuusratkaisuja olemme 
kommentoineet liitteessä.  
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Vanhan ajoyhteyden avaaminen riittävän pitkäksi ajaksi on äärimmäisen tärkeää 
 
Lillhemt on yhden hyvin häiriöalttiin liikenneyhteyden takana, jonka ongelmallisuuteen myös 
pelastuslaitos ja poliisi ovat kiinnittäneet huomiota. Ongelmallinen ajoyhteys aiheuttaa asukkaiden 
keskuudessa jopa pelkoa siitä, että pelastushenkilöstö ei pääse ajoissa paikalle. 
 
Alueen rakentaminen on vasta alussa, ja rakentamisesta seuraavat poikkeusolot tulevat 
kestämään hyvin pitkään. Ajoyhteyden tulee olla auki riittävän pitkään niin, että katetaan vähintään 
Suurpelto III-V alueiden rakentamiseen kuluvan aika. Käytännössä puhutaan vähintään 5 
vuodesta. Vasta alueen asukasmäärän kasvun myötä ja liikennemäärien moninkertaistuessa 
näemme, kuinka pahaksi liikenneongelmat muodostuvat Suurpellon katuosuuksilla, jotka jo 
nykyisillä liikennemäärillä ovat ongelmallisia. 
 
Turvallisuusongelmat kärjistyvät jo nyt erityisesti Opinmäen koulun ympäristössä, vaikka koronan 
takia työmatkaliikenne on vain hyvin pieni osa normaalista arkiliikenteestä. Koronan aikaisen 
liikenteen mittaaminen ei siten myöskään anna oikeaa kuvaa liikennemääristä normaalitilanteessa. 
Koska liikenne suuntautuu pääasiassa etelään, ei Turunväylän suuntaan menevä reitti 
liikenneongelmia ratkaise. 
 
Kaksisuuntainen ajoyhteys on parempi kuin yksisuuntainen 
 
Vanhan ajoyhteyden osalta olisi tärkeää saada yhteys toteutettua normaalina katuna, 
kaksisuuntaisena ja kevyt liikenne erotettuna mahdollisimman hyvin ajoneuvoliikenteeltä. 
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula muistutti valtuustossa, että 
Kaupunginhallituksen lausunto yksisuuntaisuudesta oli vain esimerkki.  
 
Yksisuuntaisuus ratkaisuna aiheuttaa turhia turvallisuusongelmia. Ratkaisu ohjaa myös turhaa 
liikennettä Opinmäen koulun viereen ja kiertämään pidempää reittiä Suurpellon muita asuinkatuja 
pitkin. Kielletty ajosuunta -liikennemerkillä käy myös päivittäin useita autoja kääntymässä. Samaan 
aikaan tien kaksisuuntaisuudesta ei koidu mitään merkittävää haittaa. Vastaan tuleva liikenne 
todennäköisesti rauhoittaa liikennettä entisestään. Yksikaistainen ja pihakatumainen osuus puiston 
vieressä kulkevalla osuudella painottaa turvallisuutta väärässä kohtaa Maakirjantien kiinteistöjen 
kustannuksella.Tien avaaminen kaksisuuntaisena palvelee myös Lillhemtin liikenteen tarpeita 
merkittävästi paremmin.  
 
Tien pysyvällä kaksisuuntaisella avaamisella ja kevyen liikenteen väylän linjaamisella muutaman 
sadan metrin matkalta uudelleen ei ole mitään todellisia vaikutuksia alueen kokonaisuuden 
suunnitelmiin. Esimrkiksi viljelylaatikoille on osoitettavissa monia muitakin vaihtoehtoisia paikkoja 
Suurpellon puistoalueelta.  
 
 
Lopuksi 
 
Vanhan ajoyhteyden sulkemiselle ei näytä olevan muita perusteita kuin “näin tämä nyt on 
suunniteltu”. Tie tuleekin avata viivytyksettä liikenteelle.  
 
Maakirjantien avaaminen liikenteelle kaksisuuntaisena ratkaisee osaltaan koko Kehä II läntisen 
puolen liikenteen haasteita ja vastaa siis esitettyihin valtuustotoiveisiin. Valtuuston toive pysyvästä 
ratkaisusta toteutuu todennäköisesti vain asemakaavamuutoksella, joka tulee ensi tilassa 
käynnistää. Väliaikainen ratkaisu on ensimmäinen askel, ja sen ratkaisun tulee tukea tätä niin, että 
toteutetut ratkaisut voidaan helposti muuttaa lopullisiksi. 
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Valtuuston varapuheenjohtaja Markku Sistonen totesi puheenvuorossaan 16.11., että “kaupunki 
on aiheuttanut ongelman ja kaupungin pitää se nyt korjata”. Kaupungin ei tule lukkiutua 
olemassa olevaan suunnitelmaan. 
 
Liitteestä löydät tekniselle lautakunnalle aiheesta lähettämämme kirjeen, jossa olemme kuvanneet 
tilannetta ja näkemyksiämme tarkemmin. Toivottavasti tutustut tähän aineistoon. 
 

Lillhemtin Omakotiyhdistys - Egnahemsföreningen Lillhemt ry. 

Niklas Killström 
Puheenjohtaja 

 

Lillhemtin Omakotiyhdistys – Egnahemsföreningen Lillhemt ry on alueen asukkaiden 
yhteistoimintaelin ja edunvalvoja, Yhdistys edustaa edunvalvonta-asioissa sekä 160:a 
jäsenkiinteistöään, joka kattaa yli 70 % alueen yli 800:sta asukasta. 

 

 


