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WSP Finland Oy



Henttaan asukaskysely

• Kysely oli 28.9.-16.10.2022.

• Kyselyyn vastasi 572 henkilöä.

• Kyselyä markkinoitiin alueen asukkaille ja siellä liikkuville Espoon kaupungin sähköisissä 

kanavissa.
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Vastaajien taustatiedot
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Kulkumuotoon ”Muuten” 

olivat vastaajat 

täydentäneet seuraavia 

kulkumuotoja: 

• Pyörätuoli 

Sähköpotkulauta

• Moottoripyörä ja 

skootteri

• Taksi

• Hiihto

• Rullaluistelu

• Kuorma-auto

• Juoksu
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Vastaukset koskien Henttaan

liikennejärjestelyjä yleisesti
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Karttavastaukset koskien

Henttaan liikennejärjestelyjä
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Keskeneräinen katu tai ympäristö – kommenteissa 

toistuvasti esille nousseet asiat

• Maakirjantien väliaikaisratkaisu herättää kommentteja puoleen ja toiseen. Nousee esille 

harmi siitä, että suunniteltua tien sulkua ei ole toimeenpantu, vaan ratkaistu puolivillaisesti 

betoniporsain. Toisaalta kommenteissa ollaan myös harmissaan siitä että tien sulkemiseen 

ollaan alun perin edes päädytty. Tilapäisratkaisusta ollaan kuitenkin yhtä mieltä siitä, että se 

on hämmentävä sekä kävelijöille että autoilijoille.

• Lillhemtintiellä Linda Tannerin kujan kohdalla työmaa häiritsee, katu on liian kapea ja 

työmaaliikenne tukkii tien. 

• Henttaan puistokadulla oleva parkkipaikka rumentaa maisemaa

• Kynäkadun ja Kynäniekanpihan risteyksessä sijaitseva hidastetöyssy koetaan hankalaksi, 

se on viimeistelemätön/liian terävä/liian korkea tien painumisen takia. 
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Työmaaliikenne haittaa muuta liikennettä –

kommenteissa toistuvasti esille nousseet asiat

• Koko Lillhemtintien varrella työmaaliikenne haittaa muuta liikennettä. 

• Erityisesti Linda Tannerin kujan kohdalla olevassa mutkassa työmaa-ajoneuvojen 

pysäköinti huolimatonta ja tukkii tien. Häiritsee jalankulkua, pyöräilyä ja autoliikennettä. 

• Koulun kohdalla useita kommentteja huolissaan raskaiden työmaa-ajoneuvojen 

kaahailusta
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Vaarallinen kohta jalankulkijalle tai pyöräilijälle –

kommenteissa toistuvasti esille nousseet asiat

• Koulun kohdalla suuri huoli jalankulkijoiden, erityisesti koulun oppilaiden turvallisuudesta. 

Suojateiden huono näkyvyys sekä työmaaliikenne nousee toistuvana huolena. Autoilijoiden 

tilannenopeudet liian kovia. 

• Piilipuuntien ja Gertrudinpolun risteyksessä suojatiet turvattomia, autot ajavat liian kovaa ja 

suojatielle huono näkyvyys. Paljon lapsia liikenteessä läheisen päiväkodin ja leikkipuiston 

takia.

• Maakirjantiellä autoilla liian suuri nopeus aiheuttaa vaaratilanteita. Huono näkyvyys 

suojatielle. 

• Vanhan Lillhemtintien, Tikasmäentien, Lillhemtintien ja Väli-Henttaan tien risteyksessä ei 

suojatietä. Autoille epäselvät väistämisvelvollisuudet.

• Lillhemtintiellä mutkassa olevan työmaan kohdalla ei suojatien merkintöjä.

• Suurpellon puistokadulla puutteelliset suojatiemerkinnät

• Tikasmäentiellä jalkakäytävän puute ja autoilijoiden liian suuret nopeudet aiheuttavat 

vaaratilanteita
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Liian suuria tilannenopeuksia – kommenteissa 

toistuvasti esille nousseet asiat

• Koulun kohdalla Lillhemtintiellä 30 km/h nopeusrajoitusta ei noudateta. 

• Maakirjantiellä ajetaan liian kovaa. Hidasteita toivotaan

• Piilipuuntiellä tilannenopeudet liian korkeita, suojateillä huono näkyvyys. Tästä syntyy 

vaaratilanteita

• Suurpellon puistokadulla ja Henttaan puistokadulla ajetaan liian kovaa, eikä kiellettyä 

läpiajoa noudateta. 

• Väli-Henttaan tiellä liian suuret tilannenopeudet, korkeuserosta johtuva huono näkyvyys ja 

jalkakäytävien puute aiheuttaa vaaratilanteita ja pelkoa jalankulkijoissa. Hidasteita 

toivotaan

• Tikasmäentiellä ja Lillhemtintien Lillhemtin päädyssä pitkä suora, jossa ihmiset ajavat 

ylinopeutta. 

• Henttaankaarella autoilijat kiihdyttävät kiriäkseen kiinni Lillhemtintien ruuhkia.
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Liikennesääntöjä ei noudateta – kommenteissa 

toistuvasti esille nousseet asiat

• Piilipuuntiellä ajetaan ylinopeutta, eikä väistämisvelvollisuutta noudateta

• Tikasmäentien ja Väli-Henttaan tien risteyksessä väistämissääntöjä ei noudateta

• Autoilijat ajavat Tuurinmäentiellä jalkakäytävällä oikaistakseen Tuurintielle.

• Henttaan puistokadulla ja Suurpellon puistokadulla ajetaan jatkuvasti väärään suuntaan ja 

myös jalkakäytävällä. 

• Gertrudinpolulla ja Landbackanpolulla ajetaan jatkuvasti jalkakäytävällä.
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Liikenne ruuhkautuu – kommenteissa toistuvasti 

esille nousseet asiat

• Lillhemtintiellä Linda Tannerin kujan kohdalla oleva työmaaliikenne sekä linja-autot 

ruuhkauttaa muuta liikennettä.

• Koulun alueella saattoliikenne ruuhkauttaa liikennettä aamuisin ja iltapäivisin. Autot 

pysäyttelevät keskelle tietä, joskus jopa liikenneympyrään jättääkseen oppilaat koululle. 

Lapset eivät käytä suojateitä tien ylitykseen vaan menevät tien yli mistä sattuu. 

Liikenneympyrä ruuhkautuu.
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Liian kapea katu – kommenteissa toistuvasti esille 

nousseet asiat

• Piilipuuntietä pidetään liian kapeana, sillä iso osa Lillhemtiiin suuntautuvasta liikenteestä 

ohjautuu sen kautta

• Maakirjantie halutaan leventää kaksisuuntaiseksi

• Tuurinmäentien pysäkille pysähtynyttä bussia ei mahdu ohittamaan

• Lillhemtintien Linda Tannerin kujan kohdalla oleva mutka on liian kapea, ja bussit 

kääntyessään tulevat väistämättä vastaantulijoiden kaistalle.

• Lillhemtintiellä sekä Opinmäen koulun pääty, että Lillhemtin pääty koetaan liian kapeiksi. 
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Jalankulku tai pyöräily hidastaa autoliikennettä –

kommenteissa toistuvasti esille nousseet asiat

• Aamuisin ja iltapäivisin koululaisten suuri määrä hidastaa autoliikennettä Lillhemtintiellä

koulun kohdalla, erityisesti bussin kyydistä tulevia lapsia on usein pitkä letka väistettävänä

• Väli-Henttaan tiellä ei ole jalkakäytäviä, jolloin autoilijoiden täytyy väistää muita tiellä 

kulkevia
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Pysäköintipaikkaa ei löydy – kommenteissa 

toistuvasti esille nousseet asiat

• Koko Lillhemtintien varrella työmaaliikenne vie kaikki pysäköintipaikat päiväsaikaan

• Piilipuuntiellä ei pysäköintipaikkoja, nurmikolle pysäköintiä tapahtuu

• Monissa kommenteissa valitellaan yleisesti vieraspaikkojen vähäistä määrää Henttaan 

alueella
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Väärin pysäköidyt autot haittaavat muuta liikennettä 

– kommenteissa toistuvasti esille nousseet asiat

• Koulun lähistöllä saattoliikenne ei toimi – saattajat pysähtelevät tielle jättämään oppilaita 

kyydistä

• Jalkakäytäville ja pyöräteille pysäköityjä autoja useissa paikoissa

• Lillhemtintiellä mutkassa olevan työmaan kohdalla sekä ennen vanhan Lillhemtintien

risteystä

• Tuurintiellä ja Tuurinmäentiellä

• Piilipuuntiellä
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Epäselvä tai hankala reitti – kommenteissa 

toistuvasti esille nousseet asiat

• Maakirjantiellä ajetaan toistuvasti väärään suuntaan

• Sellaiset ketkä eivät tunne aluetta eivät osaa ajaa Lillhemtiin Lillhemtintien kautta

• Lillhemtintien kiertoreitti ei ole looginen Matikylän ja Olarin suuntaan kulkeville

• Suurpellon puistokadun ja Henttaan puistokadun läpiajokielto aiheuttaa turhautumista ja 

hämmennystä, ja siitä ajetaan kiellosta huolimatta.

• Piilipuuntietä pidetään järkevämpänä reittinä kuin Lillhemtintietä, mutta sen kapeus ja 

hidasteet aiheuttavat turhautumista. Usein tukossa aamuisin. Ratkaisuksi toivotaan 

Maakirjantien avaamista molempiin suuntiin sekä Suurpellon puistokadun ja Henttaan 

puistokadun läpiajokiellon poistamista.

• Salinpellontie tulisi avata yksityisautoille
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Muu – kommenteissa toistuvasti esille nousseet asiat

• Maakirjantie jakaa mielipiteitä. Monen mielestä pitäisi palauttaa kaksisuuntaiseen käyttöön, 

mutta myös useita kommentteja, joiden mielestä se tulisi sulkea.

• Lillhemtintien koulun ympäristöä pidetään vaarallisena solmukohtana

• Useita kommentteja Suurpellon puistokadun ja Henttaan puistokadun läpiajokiellon 

poistamisesta
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Vastaukset koskien

Maakirjantien liikennejärjestelyjä
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Vaihtoehtoiset reitit – kommenteissa toistuvasti esille 

nousseet asiat

• Maakirjantien yhteyden avaaminen

• Yhteys Olarin suuntaan

• Yhteys pohjoiseen/Turunväylälle

• Opinmäen koulun kiertäminen pohjoispuolelta

• Virkistysreitille ylikulkusilta Maakirjantielle

• Raskaan työmaaliikenteen ohjaaminen pois Lillhemtintieltä muulle reitille

• Koulun saattoliikenteen ohjaaminen muualle

• Läpiajoliikenteen salliminen Suurpellon puistokadulla

• Suorayhteys Lillhemtistä Kehä II:n Henttaan liittymään

• Yhteydet länteen
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Avoimet kommentit
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Avoimet kommentit

• Avoimia kommentteja tuli yhteensä 455 kappaletta, eli noin 88% kaikista asukaskyselyyn 

vastanneista jätti myös avoimen kommentin

• Avoimet kommentit lajiteltiin vastaustyypin mukaan

• Suuri osa avoimista kommenteista koski Maakirjantien yhteyttä tai liikenteen ruuhkautumista 

Opinmäen koulun ympäristössä
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”Maakirjantie säilytettävä auki autoilijoille”

Kaikista avoimista vastauksista 41%:ssa otettiin suoraan kantaa Maakirjantien auki säilyttämisen 

puolesta. Tämä oli yleisin yksittäinen teema avoimissa vastauksissa.

Näissä vastauksissa usein toistuneita asioita:

• Huoli koulun ympäristön turvallisuudesta ja siitä, että koulun ohi kulkee ainoa reitti 

Lillhemtiin

• Koetaan, että Matinkylään ja Olariin mentäessä kiertomatka on kohtuuton

• Vedotaan siihen, että hätä- ja poistumistilanteissa yksi reitti ei ole riittävä tai turvallinen

• Pidetään liikuntareittien katkeamattomuutta riittämättömänä perusteena Maakirjantien 

sululle
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”Maakirjantie suljettava autoilijoilta”

Kaikista vastauksista 11%:ssa otettiin suoraan kantaa Maakirjantien sulkemisen puolesta.

Näissä vastauksissa usein toistuneita asioita:

• Koulun saattoliikenteen ongelmien ratkaisu vähentäisi Lillhemtintien ruuhkia, jolloin se 

toimisi ainoana reittinä varsin hyvin – ei syytä avata Maakirjantietä

• Yhtenäiset kävely-, pyöräily ja hiihtoreitit ja virkistysalueet tärkeä vetovoimatekijä alueelle

• Asemakaavaan vetoaminen – alueen asukkaille myytiin tontit siinä uskossa, että 

Maakirjantie olisi autoilta suljettu

• Maakirjantien turvattomuus muille kuin autolla liikkuville: ylinopeudet, ajaminen väärään 

suuntaan
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”Huolenaiheena koulumatkalaisten turvallisuus ja 

koulun ympäristön ruuhkautuminen”

Kaikista vastauksista 24%:ssa oltiin huolissaan koulumatkalaisten turvallisuudesta tai koulun 

ympäristön ruuhkautumisesta.

Näissä vastauksissa usein toistuneita asioita: 

• Ongelmat koulun saattoliikenteessä ruuhka-aikoina, saattajien huono käytös liikenteessä

• Tyytymättömyys siihen, että Lillhemtintie on ainoa reitti Lillhemtiin. Koulun alueen 

turvallisuudella perustellaan Maakirjantien avaamista

• Vastaajat ovat omien sanojensa mukaan todistaneet useita vaaratilanteita: autoilijat ajavat 

alueella liian kovaa, työmaat aiheuttavat turvattomuutta
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Avoimet vastaukset: 

Muita usein toistuneita asioita

• Negatiiviset kommentit alueen autoilijoiden ja mopoilijoiden liikennekäytöksestä (ylinopeus, 

väärin pysäköinti, ajaminen jalkakäytävillä ja kiellettyihin ajosuuntiin)

• Negatiiviset kommentit alueen keskeneräisistä työmaista

• Toivotaan enemmän hidasteita ja liikennevaloja

• Katuja pidetään liian kapeina

• Halutaan paremmat julkisen liikenteen yhteydet

• Koetaan, että nykyiset ratkaisut syrjivät Lillhemtin asukkaita

• Halutaan lisää parkkipaikkoja

• Halutaan, että Henttaan puistokatu avataan autoille
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Erot Lillhemtin ja Suurpellon vastaajien 

vastauksissa koskien Henttaan

liikennejärjestelyjä yleisesti
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Erot Lillhemtin ja Suurpellon vastaajien 

vastauksissa koskien

Maakirjantien liikennejärjestelyjä
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