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Perusteet ajoyhteyden avaamiseksi 
 

Miksi vanha ajoyhteys (Vanha Lillhemtintie – Maakirjantie) pitää avata? 

1. Poliisi edellyttää Maakirjantien avaamista välittömästi 
• Yksi ajoyhteys rakennustyömaiden läpi on haavoittuva. Pelastustoimen ja 

sairaankuljetuksen nopea pääsy alueelle on sattumankauppaa. Alueella asuu 
paljon iäkkäämpää väestöä 

• Tie oli tukkeutunut 19.10. aamusta rakennustöistä ja liikenteestä johtuen. 
Käytännössä alueelta ei päässyt pois. Asiasta on ilmoitettu poliisille 19.10., ja 
Poliisin liikenneyksikkö kävi 20.10. tarkastelemassa aluetta laajemmin 
liikenneturvallisuuden näkökulmasta. 

• Liikenneyksikkö on todennut nykyisen ratkaisun olevan hengenvaarallinen, 
sillä tie voi olla poikki useista eri syistä .  

• Poliisin mukaan alueelle tulee ehdottomasti olla toinenkin kulkureitti. 
• Poliisi edellytti kaupunkia poistamaan betoniporsaat ja avaamaan vanhan 

ajoyhteyden välittömästi.  

 

2. Uusi ajoyhteys (Lillhemtintie) Lillhemtiin ei toimi edes nykyisillä Lillhemtin 
alueen asukasmäärillä (n. 800). Tilanne on kohtuuton Lillhemtin asukkaille ja 
vaikutukset näkyvät myös Suurpellossa laajalti 

• Lillhemtiin on suunnitelmissa mitoitettu 1200 asukasta.  
• Ajoyhteys on yhteinen Suurpelto III:n kanssa (1000 asukasta) sekä osin 

Suurpelto IV:n ja V:n kanssa (useita tuhansia asukkaita ja työpaikkoja). 
• Joukkoliikennekatu Kuurinniittyyn tuo Lillhemtintielle Opinmäen koulun ohitse 

muun liikenteen lisäksi 100 bussivuoroa / vrk 
• Yhteys ei ole ruuhka-aikaan sujuva edes tällä hetkellä, kun Suurpelto III, IV ja 

V ovat rakentamatta ja liikenne on koronasta johtuen alle normaalin. Video 
liikenteestä Opinmäen koulun kohdalla 19.10. aamulla (Youtube-linkki): 
Liikenne Opinmäen koulun kohdalla 

• Kaupungin liikennelaskennat on suoritettu hiihtolomalla 2019 ja korona-aikaan 
syksyllä 2020, joten ne eivät anna tilanteesta realistista kuvaa.  

• Suurpelto III:n rakennusaikana (useita vuosia) tämä yhteys tulee olemaan 
useasti poikki ja häiriintymään toistuvasti. Jo nykyinen rakentaminen on 
johtanut toistuviin häiriöihin ja vaaratilanteisiin liikenteessä, vaikka alueella on 
vain muutama työmaa. Vanhan ajoyhteyden varren talot sitävastoin on 
valtaosin rakennettu. 

• Lillhemtiä ei ole suunniteltu autottomaksi, joten sen autoliikenne on 
väistämättä johdettava jostain. Pitkien etäisyyksien vuoksi ajoneuvoliikenteen 
vaikeuttaminen ja joukkoliikenneyhteyksien hidastaminen ei johda kävelyn tai 
pyöräilyn lisääntymiseen, vaan pelkästään asukkaiden arjen vaikeutumiseen.  

• Tälle väkimäärälle on mitoitettu yksi ajoreitti ulos alueelta. Jää epäselväksi, 
miten virkamiesten mainitsema Kyläsepäntie voisi palvella Lillhemtin 
liikennettä. 

 



LILLHEMTIN OMAKOTIYHDISTYS ry - EGNAHEMSFÖRENINGEN LILLHEMT rf 
Espoo - Esbo 

 
****************************************************************************************** 

Verkko-osoite: http://www.henttaa.fi 

 

3.  Vanhan ajoyhteyden avaaminen vähentää liikennettä Opinmäen koulun ja 
Suurpellon asuinalueen välistä. 

• Nykyratkaisussa kaikki Lillhemtin liikenne kulkee Opinmäen alakoulun ja 
Suurpellon alueen välistä. 

• Suuri osa autoliikenteestä ajoittuu samaan aikaan kun koululaisten 
koulumatkat, mikä johtaa valtavaan määrään lasten ja autojen kohtaamisia 
liikenteessä sekä liikenteen ruuhkautumiseen nykyisilläkin liikennemäärillä. 
Yllä kohdassa 1 oleva video havainnollistaa tätä hyvin vaikeaa tilannetta.  

• Liikennemäärien moninkertaistuminen on vasta edessä. 
• Koulun kaksi vanhempainyhdistystä ovat olleet erittäin huolissaan tilanteesta 

ja tukevat vanhan ajoyhteyden avaamista. Samaa ovat esittäneet joukko 
Suurpellon asukkaita omassa adressissaan. 

 

4. Autojen kohtaamiset lasten ja kevyen liikenteen kanssa vähenevät 
• Liiikenteen jakautuminen kahdelle reitille paitsi parantaa turvallisuutta 

Opinmäen koulun ympäristössä myös vähentää turhaa läpiajoa Suurpellon 
pohjois-etelä -suuntaisilla asuinkaduilla.  

• Vanha ajoyhteys sijaitsee Henttaan alueen reunassa ja sen välittömässä 
läheisyydessä on vain rajallinen määrä kiinteistöjä. Koko matkalla kulkee 
erillinen kevyen liikenteen väylä, nopeusrajoitus on 30 km/h. Talojen kohdalla 
on ajotiellä lyhyt yksikaistainen osuus, joka väistämättä pitää nopeudet 
alhaisina 

• Lähes kaikki Suurpellossa asuvat Opinmäen koululaiset joutuvat ylittämään 
Lillhemtintien. Myös Maakirjantien ylittävät joutuvat ylittämään Maakirjantien 
lisäksi Lillhemtintien. Liikenteen jakamisella Maakirjantielle on siten vain 
positiivisia turvallisuusvaikutuksia koululaisten koulutiehen.  

• Virkamiehet viittaavavat selvityksessään Maakirjantien tonttiliittymin 
turvallisuusriskinä, mutta jättävät mainitsematta, että tonttiliittymiä tulee myös 
Lillhemtintielle rakennettaville kiinteistöille. Maakirjantien tapauksissa auto 
mahdutaan kääntämään pihalla ja monella on vaihtoehtona kulku sivukadun 
kautta. 

4.  Lillhemtin liikenteen sujuvuus keskeiseen Ylismäentien suuntaan on 
romuttunut 

• Lillhemt kuuluu kaupunginosana Matinkylään. Käytännössä palvelut, 
länsimetron liityntäpysäköinti ja Kehä II:n ruuhkat länsiväylälle ohjaavat 
eteläisen poistumiskohdan käyttöön. Liikkumistarvetta Ylismäentien suuntaan 
ei voida ohittaa viittauksilla Lukusolmuun. 

• Virkamiesten selvityksessä esitetyt matka-aikalaskelmat ovat täysin 
teoreettisia, sillä ne perustuvat katujen nopeusrajoituksiin, eivät todelliseen 
ruuhkautumiseen. Aamuruuhkassa Opinmäen koulun ympäristön sumpun, 
jatkuvien rakennustyömaiden ja muiden ajoväylän hidasteiden takia alueelta 
poistumiseen uutta reittiä etelään tarvitaan moninkertainen aika. Myös yhteys 
Lukusolmuun on uutta ajoyhteyttä pitkin ajallisesti todellisuudessa 
huomattavasti pidempi. 
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5.  Vanhan ajoyhteyden avaaminen on ympäristöteko 

• Espoon ilmastotavoitteiden kannalta nykyinen ratkaisu on kestämätön, sillä se 
kaksinkertaistaa lillhemtiläisten Suurpellon alueella tapahtuvan autoilun 
kasvihuonekaasupäästöt. 

• Luontokeskeisten ympäristöarvojen kannalta Maakirjantien avaamisella ei ole 
mitään merkitystä, koska tie on jo olemassa, ja tienkäytön päästöillä ei ole 
luonnon ominaisuuksiin merkittäviä vaikutuksia. Alueen luontoarvot eivät 
luontoselvitysten mukaan ole erityisen merkittävät. 

• Joukkoliikenneyhteydet paranevat (yhteys liityntäpysäköintiin), myös 
bussiliikenteen palauttaminen vanhalle reitille on mahdollista. 

• Vanhan ajoyhteyden avaaminen vähentää turhaa läpiajoa Suurpellossa, 
koska Ylismäentien suuntaan menevä liikenne ei suuntautuisi Suurpellon 
tonttikaduille. 

• Nykyinen ratkaisu on ongelmallinen myös joukkoliikenneyhteyksien 
näkökulmasta. Matka länsimetron liityntäpysäköintiin vie kauemmin ja 
bussiyhteys on hidastunut entisestään.  

6.   Muita vaihtoehtoja ei ilmeisesti ole 

• Virkamiehet eivät ole vastauksessaan edes selvittäneet kaupunginhallituksen 
toimeksiannon mukaisesti vaihtoehtoa, miten uudesta ajoyhteydestä saataisiin 
toimiva. Tämä kuvannee muiden vaihtoehtojen mahdottomuutta.  

• Vanhan ajoyhteyden avaamista tulisikin verrata myös mahdollisiin muihin 
vaihtoehtoihin  

 
 

Vanhan ajoyhteyden avaamiselle ei ole todellisia esteitä 

1.  Asemakaavan muutos Maakirjantien alueella ei aiheuta Suurpellon tai 
Suurpelto III:n rakennuskieltoa 

• Olemme haastatelleet kahta kaavoitusasiantuntijaa, ja heidän mukaansa 
teknisen toimen johtaja Olli Isotalon huoli laajasta rakennuskiellosta on 
Maakirjantien avaamisen suhteen aiheeton. 

• Aivan eri kysymys on, mikäli todetaan koko Suurpellon liikenneverkon 
vaativan uudelleensuunnittelua. Vanhan ajoyhteyden avaaminen voi hyvin olla 
se ratkaisu, jolla tältä vältytään. 
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2.   Virkistysyhteys Keskuspuistoon ei vaarannu 

Kuvassa alla on esitetty tilanne Lillhemtintieltä etelään kuvattuna. 

• Esitetyistä materiaaleista poiketen Vanha Lillhemtintie 6:n ajoyhteys on 
järjestetty pitkin Vanhaa Lillhemtintietä idästä.Todellisuudessa sulkemassa 
ollaan siis vain noin 200 m pätkää ko. kiinteistön itäpuolelta. Suljetulla 
osuudella Keskuspuiston kohdalla on vain hoitamatonta kulkukelvotonta 
kosteikkoa ja ryteikköä, eikä puistosuunnitelmissa ole esitetty sen 
kehittämistä. 

• Vanhan yhteyden sulkeminen parantaisi virkistysyhteyttä siis vain 
kulkukelvottoman kosteikon kohdalla. Muualta virkistysyhteyden estävät 
kiinteistö Vanha Lillhemtintie 6 sekä siitä länteen sijaitseva kulkukelvoton 
kosteikko. 

• Vanha Lillhemtintie 6:n ajoyhteys estää siis jo sellaisenaan esimerkiksi 
materiaaleissa mainitun ladun vetämisen tien yli. 

• Ainoalla kulkukohdalla Keskuspuiston kävely-yhteyden kohdalla on toimiva 
suojatie, jossa on hyvä näkyvyys kaikkiin suuntiin.  

• Kohtaamiset suojatiellä ovat oleellisesti vähäisempiä kuin kohtaamiset 
Opinmäen koulun edessä, koska Keskuspuiston virkistyskäyttö ja autoliikenne 
painottuvat eri aikoihin 

• Myös liikennemäärät ovat kohtuullisia. Tarvittaessa liikennemääriä voidaan 
rajoittaa sallimalla läpiajo vain Lillhemtiin suunnasta sekä ohjaamalla raskas 
liikenne toista kautta.  
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3.  Teknisiä esteitä avaamiselle ei ole 

• Tärinä on pienempää Maakirjantiellä kuin Lillhemtintiellä: Maakirjantie on 
rakennettu kovemmalle maaperälle kuin uusi väylä, joka on pilaristabiloitu 
paksuun vellisaveen. Maakirjantietä voidaan myös tarvittaessa parantaa niin, 
että ei tärise lainkaan. Mikäli asia ongelma, voidaan se ratkaista kieltämällä 
raskas liikenne. 

• Melu: Nykyisten rakentamismääräysten mukaan rakennetut talot eristävät 
normaalin matalanopeuksisen liiketeen melun loistavasti. Jos Maakirjantien 
läpiajo rajataan vain henkilöautoille, melulla ei ole mitään merkitystä. 

• Väylän linjaus ja valmistelu: väylä on olemassa, pitkään toiminut ja avaamista 
vaille valmis. Tarvittavat muutostyöt ovat korkeintaan marginaalisia. 
Asemakaavan osalta pitää tehdä pieni paikallinen muutos, jolla ei laajempia 
vaikutuksia 

4.  Avaamisesta ei koidu käytännössä mitään kustannuksia 

• Tieyhteys on olemassa.  
• Suljettu osuus on vain muutaman sata metriä pitkä, joten tien ylläpidosta ei 

aiheudu sanottavia kuluja. 
• Mahdollinen kevyen liikenteen väylän siirto nykyiseltä paikaltaan esim. 

ajoyhteyden viereen on kustannuksiltaan kaupungin mittakaavassa hyvin 
kohtuullinen. 

 5.  Suurpellon asukkaiden mielipiteistä on annettu väärä kuva 

• Monet suurpeltolaiset ovat sanoutuneet irti Suurpelto-seuran vastustuksesta 
ja mm. keränneet adressia tieyhteyden avaamiseksi. 

• Myös Opinmäen koulun molemmat vanhempainyhdistykset tukevat vanhan 
ajoyhteyden avaamista. 

• Turhan läpiajoliikenteen kasvusta Suurpellossa kärsii useampi kuin vanhan 
ajoyhteyden sulkemisesta hyötyy Maakirjantien varressa. 
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