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TIEDOTE 1/2000
Palaute Kaupunkirata 2001 -suunnitelmasta
Yhdistyksen kevätkokous ja asukasilta
Fabio Armiliaton konsertti
Retki Jokioisten museorautatielle
Hallituksen yhteystiedot

LHY ON ANTANUT PALAUTETTA KAUPUNKIRATA 2001
-SUUNNITELMASTA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN ALUEEN YHDISTYSTEN KANSSA
(K. Toivola 20.01.2000)
Laaksolahden huvilayhdistys on yhdessä Jupperin omakotiyhdistyksen ja Mannerheimin
lastensuojeluliiton Laaksolahden osaston kanssa antanut palautetta Espoon kaupungille
Kaupunkirata 2001 -suunnitelmasta. Palautteessa on kiinnitetty suunnittelijoiden huomiota
seuraaviin seikkoihin, jotka tulee ottaa huomioon jatkotyössä.
1. Yleisiä näkökohtia julkisen liikenteen palveluista
* Liikennesuunnittelun perustavoitteita ovat mm.
- liikenteen joustavuuden parantaminen
- julkisen liikenteen suosiminen
- henkilöautoriippuvuuden vähentäminen.
Kun halutaan muuttaa vuosikymmenien aikana luotua liikenneverkkoa, olisi samalla muistettava,
ettei "yhdellä parannuksella lyödä samalla toista korvalle". Yhdessä yössä ei myöskään
kaikkea saa muuttaa, koska matkakohteet (työpaikat, koulut, terveyskeskukset yms.) pysyvät
kuitenkin pitkään entisillä sijoillaan.
* Bussiyhteyksiä täältä tarvitaan jatkossakin mm.
- terveyskeskuksiin (Viherlaakso) ja keskussairaaloihin (Jorvi, Puolarmetsä)
- postiin (Viherlaakso)
- kouluihin (Viherlaakso, Karamalmi, Leppävaara)
- Leppävaaran lisäksi myös Tapiolaan ja Myyrmäkeen.
* Mitään osa-aluetta ei saa jättää sellaiseen "pussiin", josta kävelyetäisyydet
lähimmälle em. suuntiin vievän bussin pysäkille kasvaisivat kohtuuttomiksi (1..2 km).
* Aikatauluratkaisuissa oltava kohtuullinen vuorotiheys myös iltaisin ja
viikonloppuina (harrastusmahdollisuudet yms.); vuorotyöntekijöidenkään tarpeita
yövuoroihin ei saa unohtaa. Nykypäivään ja pääkaupunkiseudulle eivät kuulu 1..2
tunnin vuorovälit!
* Liikennesuunnittelun oltava kokonaisvaltaista, sen tulee ulottua yli kuntarajojen
(YTV) ja sen tulisi kulkea kehityksen kärjessä, jotta kaavoituksessa, tielinjauksissa yms.
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ratkaisut olisivat helpompia kuin myöhemmin (pakkolunastukset, ympäristöhaitat yms.!).
Mahdollisuudet liikkua myös poikittais- ja muihin suuntiin kuin Helsingin keskustaan tulisi
nykyistä paremmin huomioida. Esim. Kehä III:n teollisuus- ja myymäläalueiden jatkuva
kasvaminen edellyttäisi jo nyt työmatkayhteyksienkin osalta kehittämistä!
2. Linjakohtaisia näkökohtia
* Linja 315 Se palvelee jatkossakin niin Porintien varressa työssäkäyviä (Konala) kuin Töölön
suuntaankin kulkevia.
* Linja 248 Linja on tarjonnut Jupperin ja Laaksolahden alueilta yhteydet Viherlaaksoon (posti,
terveyskeskukset), Pitäjänmäen teollisuusalueelle sekä edelleen Etelä-Haagan, Ruskeasuon ja
Töölön suuntiin. Jos sen toiseksi päätepisteeksi valitaan Lähderanta, osalle linjan nykyisistä
käyttäjistä suora yhteys kohteisiin katkeaisi tai kävelymatkat molemmissa päissä kasvaisivat
olennaisesti. Linjan 248 tulee edelleen säilyä entisin päätepysäkein yhtenä peruslinjoista!
* Linja 52 Aikataulusuunnitelman mukaan ruuhka-aikojen ulkopuolella vuorovälit olisivat
60..120 min, joilla vain kasvatetaan henkilöautoriippuvuutta!
* Linjat 54 ja 55 Pelkän työmatkaliikenteen tarpeita varten rakennetulla linjastolla ei vielä voida
kattaa eri osa-alueiden kohtuullista vuorokautista liikennetarvetta. Jäljelle jäävän
perusliikenneverkon
toimivuutta
on
suunniteltava
erityisesti
reittilinjausten
ja
vaihtomahdollisuuksien osalta.
Kaupunkiratailta 17.1.2000 koettiin myönteisenä ja tarpeellisena tilaisuutena tiedottaa asukkaille
heihin suoraan vaikuttavista suunnitelmista. Asukkaiden palaute moniin esitettyihin
liikenneratkaisuihin on kuitenkin ollut em. seikkojenkin takia jopa jyrkkä. Jotta tulevissa
ratkaisuissa voitaisiin välttää kohtuuttomuuksia, tulisi suunnittelijoiden ottaa mahdollisuuksien
mukaan huomioon kaikki perustellut näkökohdat.
LHY tulee jatkossakin yhteistyössä muiden alueen yhdistysten kanssa seuraamaan
liikennesuunnitelmien kehittymistä ja niihin tarvittaessa osaltaan puuttumaan.
-----------------------------------------------------------------------------------------

YHDISTYKSEN KEVÄTKOKOUS JA ASUKASILTA
Laaksolahden huvilayhdistys ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään alustavan tiedon
mukaan maanantaina 20.3.2000 klo 18.30 Laaksolahden monitoimitalolla. Kokouksessa
käsitellään yhdistyksen säännöissä määrätyt asiat.
Pyrimme pitämään kokouksen yhteydessä myös asukasillan kahvitarjoiluineen koskien edellä
selostettua kaupunkiratasuunnitelman vaikutusta Laaksolahden liikennejärjestelyihin; tästä
tarkemmin seuraavassa tiedotteessa.

KIRSTI KYSYY
Tilaisuusvastaavamme Kirsti Torniainen kyselee kiinnostustanne seuraaviin tilaisuuksiin:
Fabio Armiliaton konsertti
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Suomen Gigli-seuran 15-vuotisjuhlakonsertti pidetään Sibelius-akatemian konserttisalissa
keskiviikkona 26.4.2000 klo 19.30. Esiintyjinä tähtitenori Fabio Armiliato New Yorkin
Metropolitanista, sopraano Kirsi Tikka, baritoni Marco Di Felice, pianisti Riitta Liisa Kyykkä.
Liput 140 tai 100 mk.
– Lisätiedot ja lippuvaraukset: Kirsti Torniainen, puh. 599 192.
Retki Jokioisten museorautatielle
Lähdemme koko perheen retkelle tutustumaan Jokioisten hienoon museorautatiehen sunnuntaina
27.8.2000. Pääsemme matkustamaan vanhan höyryveturin vetämänä läpi kauniin
lounaishämäläisen maalaismaiseman ja tutustumaan elävään rautatiehistoriaan. – Lisätiedot ja
ilmoittautumiset: Kirsti Torniainen, puh. 599 192.
HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT
Laaksolahden huvilayhdistyksen hallituksen jäsenet vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiinne
ja vievät terveiset eteenpäin. Ottakaa rohkeasti yhteyttä!
Marjo Matikka

Kuttulammentie 1 A

puh. 509 5670

puheenjohtaja

02730 ESPOO

gsm 050 - 300 1327

Mika Holmström

Kuudes järvikuja 3

puh. 594 617

varapuheenjohtaja,

02730 ESPOO

gsm 0400 - 418 919

tiedotus ja julkaisut

mika.holmstrom@iki.fi

Arja Kontio

Kuudes järvikuja 4

sihteeri

02730 ESPOO

Aulis Eskola

Hirsitie 28

perinnevastaava

02720 ESPOO

Mikko Hietala
talkoovastaava

Lehtitie 30 B

puh. 566 3637

puh. 596 958

puh. 590 727

02730 ESPOO
Tuula Sevón
talousvastaava

Etelätie 9

puh. 596 721

02710 ESPOO
Tuomas Sundell
kaavavastaava
Kalevi Toivola
ympäristövastaava

Pitkäjärvenranta 20

gsm 0400 - 378 5212

02730 ESPOO

tuomas.sundell@catella.fi

Toinen huvilatie 11

puh. 595 731

02730 ESPOO
Kirsti Torniainen
tilaisuusemäntä

Pitkäjärvenranta 12

puh. 599 192

02730 ESPOO
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JÄSENMAKSUT
Liity nyt Laaksolahden huvilayhdistyksen jäseneksi! Liittyminen tapahtuu maksamalla
jäsenmaksu (50 mk/vuosi) tilille 800018 - 264419. Kirjoita nimesi ja osoitteesi viestikenttään
maksaessasi, jotta saamme tarvittavat tiedot jäsenrekisteriin. Ja vanhoja jäseniä muistutamme
maksamaan jäsenmaksunsa ajallaan.

Huvilayhdistyksen hallitus toivottaa kaikille laaksolahtelaisille oikein mukavaa lopputalvea!
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