
Hyvät kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet,

Kaupunginhallituksen 23.5. kokouksen agendalla yhtenä asiana on Lillhemtin
kulkuyhteydet (Asianro 21: Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat
selostukset). Se on asia, jonka kanssa Lillhemtissä on painittu viime vuodet ja joka
vaikuttaa jokapäiväiseen arkeemme.

Lillhemtin liikennejärjestelyt ovat jo nyt kestämättömiä ja asiaan tarvitaan
pikainen muutos. Liikennekaaoksen jaloissa ovat myös Opinmäen koulun pienet
koululaiset. Tilanne aiheuttaa päivittäin vaaraa koululaisille ja se hankaloittaa yli 800
lilhemtiläisen elämää. Suurpelto III ja IV-V myötä ko. liikenneväyliä käyttävien
asukkaiden määrä moninkertaistuu. Kuvitelkaa kylämme, koululaisten tilanne ja
liikennemäärät sitten kun nykyisen kaavan mukaiset rakennustyöt Suurpelto III-IV
-alueilla ovat valmistuneet. Kylämme ympäristöineen ei saa missään tilanteessa
jäädä mottiin yhden erittäin huonosti suunnitellun ja toteutetun, riskialttiin ja
häiriöherkän ajoyhteyden varaan Suurpellon taakse.

On akuutti tarve i) huolehtia väliaikaisista järjestelyistä ja ii) ryhtyä
toimenpiteisiin pysyvän ratkaisun osalta.

VÄLIAIKAINEN JÄRJESTELY

Helsingin hallinto-oikeus on antanut 3.5.2022 päätöksen, jossa se kumoaa kaupungin
tekemän päätöksen Vanha Lillhemtintie – Maakirjantie -yhteyden avaamista määräaikaisesti.
Tämän johdosta ehdotamme kaupunginhallitukselle seuraavia:

1. Toivomme, että kaupunginhallitus linjaa, että asiassa haetaan valituslupaa
korkeimmalta hallinto-oikeudelta ja huolehtia, että valitukseen kytketään mukaan
juridisesti kestävät argumentit. Kaupungin on perusteltua puolustaa tekemiään
päätöksiä ja huolehtia että sen tekemät linjaukset toteutuvat myös käytännössä.
Valittamalla päätöksestä ajoyhteys voi olla käytössä kunnes pysyvä ratkaisu saadaan
toteutettua. Se on ratkaisevan tärkeää huomioiden vielä pitkään jatkuva Suurpelto III
rakentamisesta aiheutuva kaaos arkisin Lillhemtintiellä.



Vanha Lillhemtintie - Maakirjantie -yhteyden avaaminen on ollut myös aikaisemman
kaupunginhallituksen tahtotila, sillä edellinen kaupunginhallitus totesi 26.10.2020
mm. seuraavaa:

“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.”... ”Kaupunginhallitus pitää ongelmallisena sitä, että Vanhan
Lillhemtintien katkaiseminen johtaa Henttaan liikenneyhteyksien merkittävään
heikentymiseen, tarpeettomaan liikenteen lisääntymiseen Suurpellon alueella
sekä Henttaalta tulevan liikenteen ohjautumiseen Opinmäen koulun
vierestä”...”Suurpellon alueen rakennustöiden ollessa merkittäviltä osin kesken,
etenkin Opinmäen koulun ympäristössä, on perusteltua pitää vaihtoehtoinen
Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien liikenneyhteys toistaiseksi käytössä.”

Huomionarvoista on, että myös hallinto-oikeus totesi päätöksessään:
“liikenteenohjauslaitteen sijoittamiselle on sinänsä ollut liikenneturvallisuuteen tai muuhun

liikenteen ohjaamiseen liittyvä peruste”. Tämä entisestään vahvistaa sitä, että tilanne
on ongelmallinen ja myös hallinto-oikeus tunnustaa tilanteen.

2. On myös mahdollista, että valitus ei mene läpi. Tämän takia on tärkeää, että
kaupunginhallitus ohjeistaa samanaikaisesti virkamiehet valmistelemaan uutta,
ja tällä kertaa valitukset kestävää päätöstä, jolla Lillhemtin kulkuyhteydet
järjestetään väliaikaisesti toimivalla tavalla kunnes pysyvä ratkaisu löydetään.

PYSYVÄ JÄRJESTELY

Ehdotamme kaupunginhallitukselle myös, että kaupunginhallitus käynnistää
valtustotoiveenakin esitetyn pysyvän ratkaisun valmistelun, joka ei valitettavasti
virkamiesten toimesta ole edennyt.

Tiivistettynä pysyvän ratkaisun tulisi ratkaista ongelmat, jossa asemakaavan mukainen ainoa
kulkuyhteys (Lillhemtintie) on hyvin häiriöaltis, ruuhka-aikoina tukossa sekä koululaisten
kannalta turvaton.

Tämä tiivistyy seuraaviin käytännön asioihin.

1. Lillhemtistä ja Lillhemtiin tarvitaan kaksi vaihtoehtoista kulkuyhteyttä. Keskeisin
kulkusuunta on etelään/Olarin suuntaan, joten Turunväylän suunnan yhteydet eivät
tätä tarvetta poista.



2. Opinmäen ympäristön liikennettä täytyy saada pois koulun edestä. Kaiken
liikenteen ohjaaminen asuinalueen ja koulun välistä on täysin vastuuton ratkaisu. Nyt
valtaosa koululaisista joutuu ylittämään ainoan ja aamuisin jo nyt tukossa olevan
ajoväylän.

3. Ratkaisun tulee vähentää ruuhkautumista ja turhaa kiertelyä alueella.
Ylismäentien suuntaan matka on aikaisempaan verrattuna kaksinkertaistunut (1,3 km
vs. 2,5 km)

Ratkaisua, joka ratkaisee em. ongelmat olemme esittäneet jo useamman kerran.

Palautetaan alueen kulkuyhteytenä kymmeniä vuosia toiminut Vanha Lillhemtintie alueen
toiseksi kulkuväyläksi. Kukaan ei ole ehdottanut parempaakaan vaihtoehtoa asian
ratkaisemiseksi.

Avaaminen on kustannuksiltaan marginaalinen ja edellyttää käytännössä vain pientä
selkeästi rajattua kaavamuutosta, jollaisten tekeminen on kaupungille arkipäivää.

Tien avaamisesta ei koidu merkittävää haittaa. Keskusteluissa olleet vasta-argumentit on
helposti kumottu. Keskuspuiston virkistyskäyttö ei häiriinny, koska virkistyskäyttö ajoittuu
pääosin eri aikaan kun työmatkaliikenne  ja ylityspaikka on toteutukseltaan toimiva
suhteessa tuleviin liikennemääriin. Tien varressa sijaitseville muutamille taloille ei
aiheudu kohtuutonta haittaa, raskasliikenne voidaan rajata pois, ajonopeudet ovat
maltillisia ja kevyen liikenteen ratkaisuja (suojatiet) on jo parannettu Maakirjantien
asukkaiden toivomusten mukaisesti. Kaavamuutos voidaan rajata siten, ettei se vaikuta
muuhun Suurpelto III rakentamiseen. Esimerkiksi tien linjausta voidaan siirtää pari metriä
Touhulan / Keskuspuiston suuntaan alueelle tai järjestää yhteys nykyiselle tiepohjalle
hyödyntämällä ns. kylätie- tai pyöräkatukonseptia lyhyellä osuudella. Puheet puiston,
viherkäytävän tai alueen suunnitteluideologian tuhoutumisesta ovat vahvasti
yliampuvia. Alueen eläimet ovat kulkeneet sujuvasti tien yli jo vuosikymmeniä ja joka
tapauksessa tiellä on ajoneuvoliikennettä sillä olevasta kiinteistöstä johtuen.

Nyt on mielestämme myös tarpeen linjata, että Vanhan Lillhemtintien muutostöitä ei toteuteta
ennen pysyvän ratkaisun löytymistä, koska tämä todennäköisesti vain aiheuttaa kaupungille
täysin turhia kuluja ja voi vaikeuttaa pysyvän ratkaisun löytymistä.

Pyydämme kaupunginhallitusta harkitsemaan tarkkaan, onko nyt aika
huolehtia kaikista Espoon asukkaista - pelata poliittista peliä vai huolehtia
yhdessä asia kuntoon. Mielestämme tämä ei voi olla asia, jossa pelataan
puoluepoliittisia pelejä tai joka muodostuu virkamiehistä johtuen ikiliikkujaksi. Asialla
on alueen asukkaille valtava merkitys ja on aika korjata kaupungin aiemmat
epäonnistumiset.



Alueen asukkaiden puolesta,

Lillhemtin Omakotiyhdistys - Egnahemsföreningen Lillhemt ry.

Niklas Killström

Puheenjohtaja

Lillhemtin Omakotiyhdistys – Egnahemsföreningen Lillhemt ry on alueen asukkaiden
yhteistoimintaelin ja edunvalvoja, Yhdistys edustaa edunvalvonta-asioissa 175:a
jäsenkiinteistöään, joka kattaa yli 70 % alueen yli 800:sta asukkaasta.

……………………………………………………………………………………………………

Taustatietoja:

● Suurpellon kaavoitus tehtiin hyvin monessa osassa. Prosessissa liikennejärjestelyjen
osalta kokonaisuus hämärtyi ja järjestelyt ovat jo tässä vaiheessa osoittautuneet
reaalielämässä toimimattomaksi. Liikennejärjestelyjä valmisteltaessa ei myöskään
asianmukaisesti huomioitu Kehä II:n arvioitua pahemman ruuhkautumisen
vaikutuksia, Länsimetrosta johtuvia muutoksia liikennevirtoihin sekä Suurpellon
käyttötarkoituksen muuttumista työpaikkojen ja asuintalojen yhdistelmästä (ns. Nokia
kampus) valtaosin vain asuintaloja sisältäväksi alueeksi. On eriasia jos liikennettä
kaduilla olisi ollut molempiin suuntiin eivätkä ruuhka-aikoina kaikki pyri samaan
suuntaan

● Alueen asukkaat pyrkivät aluksi dialogiin virkamiesten kanssa sekä edistämään asiaa
mm. kuntalaisaloitteiden kautta, jotta ongelmiin olisi lähdetty etsimään ratkaisua.
Tämä ei johtanut mihinkään. Lopulta alueen asukkaat aloittivat kirjelmöinnin
poliittisille päättäjille sekä laativat mm. yli 660 allekirjoitusta keränneen adressin
(https://www.adressit.com/lillhemtin_henttaan_ajoyhteyksien_parantaminen).
27.1.2020 jätettiin valtuuston enemmistön tuen saanut valtuustoaloite (löytyy esim.
https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020136-
10). Virkamiesten tekivät valtuustoaloitteeseen vastaamiseksi täysin riittämättömän ja
tarkoitushakuiselta vaikuttavan selvityksen, jonka puutteet eivät mahdu yhdelle
A4-arkille. Yksittäisenä esimerkkinä nostettakoon se, että liikennemäärät mitattiin
koulun vieressä koulun loma-aikana, eikä esim. asukasmäärien moninkertaistumisen
seurauksia huomioitu

● Alueen liikennemäärät ovat moninkertaistumassa eikä ajoyhteys toimi edes
nykyliikenteellä. Nyt asemakaavan mukaista ajoyhteyttä (Lillhemtintie) käyttävät
Lillhemtin noin 800 asukasta, pieni osa Suurpellon nykyisistä asukkaista ja

https://www.adressit.com/lillhemtin_henttaan_ajoyhteyksien_parantaminen
https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020136-10
https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020136-10
https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020136-10


Opinmäen koulun saattoliikenne. Jatkossa ajoyhteyttä käyttävät aiempien lisäksi
Suurpelto III:n noin 1 000 asukasta, Lillhemtin täydennysrakentamista seuraavat noin
400 uutta asukasta sekä huomattava osa Suurpelto IV ja V:n noin 5 300 asukkaasta
ja 2800 työpaikasta. Lisäksi sillä kulkee Kuurinniitystä tulevan joukkoliikennekadun
bussit

● Keskeisimpään kulkusuuntaan eli Ylismäentielle/Länsiväylälle kuljettaessa. Alue on
osa Olaria/Matinkylää jossa alueen palvelut ovat, työpaikkakeskittymät (Keilaniemi,
Ruoholahti/Salmisaari, Helsingin keskusta) sijaitsevat Länsiväylän suunnassa ja
metron liityntäpysäköintiin kuljetaan Ylismäentien kautta ko. suunnassa. Kehä II:n
ruuhkautuminen johtaa myös Ylismäentiehen pohjautuvien reittien käyttöön. Nyt
sinne pitää kiertää noin kaksi kertaa pidempi, huonosti toimiva ja koko Suurpellon
kiertavä reitti vs. aiempi suora ja häiriötön yhteys. Kulkuyhteyksiä pitäisi parantaa
nimenomaan tähän suuntaan. Pääsy Turunväylän lähistölle ei tätä ratkaise ja esim.
muutostyöt Suurpelto III:ssa tai vaihtoehtoinen reitti Lillhemtin pohjoisosasta takaisin
Lillhemtintielle johtaa edelleen Opinmäen sumppuun ja pitkään kiertelyyn pienillä
asuinkaduilla. Opinmäen tilanteeseen jo nykyisillä liikennemäärillä voit tutustua esim.
seuraavan videon avulla https://www.youtube.com/watch?v=ihDY7nNfggs

● Toisen ajoyhteyden avaaminen on turvallisuusteko. Poliisin ja pelastusviranomaisen
esittämien näkemyksien mukaan Lillhemtiin pitäisi olla kaksi vaihtoehtoista
kulkureittiä. Täällä asuu noin 800 asukasta. Liikenteen jakaminen kahdelle yhteydelle
vähentää autojen ja koululaisten kohtaamisia Opinmäen koulukampuksen
ympäristössä, jossa lähes kaikkien koululaisten on ylitettävä Lillhemtintie eikä
tilannetta virkamiesten mukaan voida enää korjata alikuluilla tai silloilla. Se myös
vähentää turhaa läpikulkuliikennettä asuinkaduilla (erityisesti Piilipuuntie), koska
voidaan kulkea luontaista ja suorempaa reittiä pois alueelta. Vanhan Lillhemtintien
ylityskohta Keskuspuistoon on toimiva, turvallinen ja siinä on hyvä näkyvyys. Lisäksi
keskuspuiston virkistyskäyttö ajoittuu valtaosin eri ajankohtaan kuin
työmatkaliikenne. Toisin kuin koululaisten koulumatkat Opinmäessä ja aamun
työmatkaliikenne. Tarvittaessa voidaan harkita siltaratkaisua, joka toteutettiin
yhdessä kohdassa hiljattain rakennetulla Lillhemtintiellä

● Toisen ajoyhteyden avaaminen on linjassa Espoon ympäristötavoitteiden kanssa:
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. Päästöt minimoituvat kun
jatkuvian kiihdytyksiä ja jarrutuksia edellyttävän, ruuhkautuvan ja ajomatkallisesti
kaksi kertaa pidemmän ajoyhteyden sijaan voidaan käyttää lyhyempää ajoyhteyttä ja
liikenne jakautuu kahdelle vaihtoehtoiselle reitille.

● Asemakaavan muutos Vanhan Lillhemtintien / Maakirjantien alueella ei aiheuta
Suurpellon tai Suurpelto III:n laajaa rakennuskieltoa. Olemme haastatelleet kahta
kaavoitusasiantuntijaa, ja heidän mukaansa kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli
Isotalon “huoli” laajasta rakennuskiellosta on siis aiheeton ja sen esittämisen
taustalla lienee muita syitä. Asia voidaan hoitaa tekemällä kokoluokaltaan
marginaalisia ja pienelle alueelle rajoittuvia muutoksia Suurpelto III:n asemakaavaan
ja mahdollisesti ehkä tämän vieressä oleviin muihin kaavoihin.

● Suurpelto-seura ei ole kannanotoissaan huomioinut koko alueen etua: Muutaman
kymmenen jäsenen Suurpelto-seura on ajanut asiassa vain muutaman Maakirjantien
varressa asuvan asukkaan etuja huomioimatta edes usean tuhannen Suurpellon
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asukkaan laajempia etuja saati koko Henttaan alueen tilannetta. Nyt esim. Suurpelto
III -alueelle uusia pientaloja rakentavat tulevat suurpeltolaiset ihmettelevät tätä
toimintaa. Myös hyvin monet muut suurpeltolaiset toivovat liikenteen vähentämistä
Opinmäen koulun vierestä ja turhaa läpiajoa asuinkaduilla (esim. Piilipuuntie)
lisäävän ratkaisun muuttamista. Useiden suurpeltolaisten lapsia on
hoidossa/esiopetuksessa Lillhemtissä sijaitsevassa Touhulan päiväkodissa, ja heille
vanhan suoran ajoyhteyden Vanha Lillhemtintie - Maakirjantien sulkeminen Lillhemtin
suuntaan on ollut päivittäinen riesa. Suurpelto-seuralla on myös tiivis
keskusteluyhteys virkamiesten kanssa, osin taustalla voi olla se että yksi
Suurpelto-seuran keskeinen vaikuttaja on toiminut johtotehtävissä kaupungilla ja
siten asiaan liittyvien virkamiesten kollegana. Yhteistyö on näkynyt mm. siinä että
virkamiehet ovat ennen poliittista käsittelyä sopineet Suurpelto-seuran edustajien
kanssa mitä esitetään. Samaan aikaan virkamiehet ovat kieltäytyneet asiaan
liittyvästä dialogista Lillhemtin asukkaiden ja Lillhemtin omakotiyhdistyksen kanssa.

● Vanhan Lillhemtintien avaamiselle ei ole esitetty mitään todellisia käytännön esteitä,
ainoastaan kaava rajoittaa tien avaamista. Maakirjantiellä on jo
henkilöautoliikennettä, Lillhemtin suunnasta tulevat autot mahtuu sekaan mainiosti.
Tie kulkee, ja on vuosikymmeniä kulkenut, keskuspuiston reunassa. Tie on helppo
ylittää niin ihmisten kuin eläinten toimesta. Sillä kulkee joka tapauksessa autoja
kiinteistölle ja tie on jo rakennettu. Viherkäytävä keskuspuistosta Suurpeltoon ei tänä
päivänäkään toteudu (tai toteutuu tuon helposti ylitettävän tien kanssa), sillä myös
kaavassa kevyen liikenteen väylä ja kulku em. kiinteistöille katkaisee tuon “käytävän”
jo nykyisellään - henkilöautoliikenteen mahdollistava kylätie tai pyöräkatu ei tuota
mihinkään käytännössä muuta. Vastaavia katkoksia on paljon muuallakin ilman
mitään ongelmia, niin tässäkin kohtaa jo vuosikymmenien ajan. Se ei myöskään
oikein toteutettuna heikennä kevyen liikenteen edellytyksiä. Ns. Kettupuisto voidaan
hyvin rajata turvallisesti ja viihtyisästi tiehen kuten se on viime vuodet ilman ongelmia
rajautunut. Raskaan liikenteen ajokiellolla voidaan estää melu- ja tärinähaitat alueen
muutamalle kiinteistölle ja suojateiden osalta on jo tehty parannustoimet.
Rohkaisemme käymään tutustumassa tilanteeseen paikan päällä.


