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Viite
Lausuntopyyntönne sähköpostilla 23.5.2019
HSL:N LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN VALTUUSTOALOITTEESTA KOSKIEN
MUNKKIVUOREN JULKISEN LIIKENTEEN YHTEYKSIÄ (TERHI KOULUMIES)
Kaupunginvaltuutettu Terhi Koulumies on esittänyt seuraavan aloitteen, johon
HSL:ltä on pyydetty vastausta 10.10.2019 mennessä.
Esitän, että Helsingin kaupunki vaikuttaa kuntayhtymä Helsingin seudun
liikenteeseen sen varmistamiseksi, että Munkkivuoressa säilyy riittävät
joukkoliikenneyhteydet.
Helsingin kaupunkistrategiassa on linjattu, että kaikissa kaupunginosissa on
edellytykset toimivalle liikenteelle. Julkinen liikenneverkosto mahdollistaa
ilmastoystävällisen tavan liikkua. Mikäli kaupunginosan bussiyhteyksiä
heikennetään Munkkivuoressa, se johtaa kuitenkin julkisen liikenteen
palvelutason heikkenemiseen, yksityisautoilun lisääntymiseen ja liikenteen
päästöjen kasvuun.
HSL:n hallitus on kokouksessaan 16.4. 2019 hyväksynyt Helsingin
poikittaislinjaston kehittämissuunnitelman. Se sisältää Munkkivuoressa
Ulvilantietä pitkin kulkevan bussilinjan 52 reittimuutoksen, joka suunnitellaan
toteutettavan syksyllä 2021.
Linjastosuunnitelmassa linjat 52 ja 552 yhdistetään uudelle reitille
Kannelmäestä Huopalahden aseman kautta Munkkiniemeen, Munkkivuoreen
ja Otaniemeen. Munkkivuoressa ja Munkkiniemessä reitti kulkee suoraan
Huopalahdentietä, kuten linjan 552 reitti nykyisin, eikä Ulvilantietä pitkin.
Munkkivuoren asukkaat ovat huolissaan muutoksesta. Alueen asukkaiden
kulkuyhteys Ulvilantieltä Haagan terveyskeskuslaboratorioon muuttuu
vaihdolliseksi. Samalla monella munkkivuorelaisilla ei ole myöskään enää
mahdollisuutta päästä julkisilla kulkuneuvoilla Munkkiniemen
terveysasemalle.
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Linjan 18 nykyiseen reittiin ei ole suunniteltu muutoksia, ne tehtiin jo vuonna
2012. Silloin bussi 18:n päätepysäkki siirtyi Kruununhaasta Eiraan.
Linjamuutos oli heikennys munkkivuorelaisille, jotka eivät enää pääse bussilla
lähelle rautatieasemaa.
Vaikuttaa siltä, että HSL panostaa nykyään joukkoliikenneyhteyksien
kehittämiseen ympäryskunnissa helsinkiläisten linjastojen kustannuksella.
Helsingin sisäistä julkisen liikenteen verkostoa taas kehitetään nykyään
pääosin uusien asuinalueiden ehdoilla, kaupunki on unohtanut vanhat
asukkaansa ja vanhojen kaupunginosien kehittämisen.
.

HSL toteaa asiasta seuraavaa:
Linjan 52 tuleva reittimuutos on osa HSL:n hallituksen kokouksessaan 16.4.
2019 hyväksymää Helsingin poikittaislinjaston kehittämissuunnitelmaa, jonka
muutokset toteutetaan aikaisintaan syksyllä 2021. Suunnitelma
vuorovaikutettiin alueen asukkaiden kanssa viime talvena ja siihen tehtiin
muutoksia vuorovaikutuksen seurauksena. Munkkiniemen alueen
asukastilaisuus pidettiin Munkkiniemen yhteiskoululla 26.11. 2018.
Linjastosuunnitelmassa linjat 52 ja 552 yhdistetään uudelle reitille
Kannelmäestä Huopalahden aseman kautta Munkkiniemeen, Munkkivuoreen
ja Otaniemeen. Munkkivuoressa ja Munkkiniemessä reitti kulkee suoraan
Huopalahdentietä, kuten linjan 552 reitti nykyisin.
Uusi reitti tuo toivotut liityntäyhteydet sekä Kannelmäen ja Pohjois-Haagan
että Munkkivuoren ja Munkkiniemen suunnasta Huopalahden asemalle. Linja
palvelee hyvin myös koulumatkayhteyksiä esimerkiksi Kannelmäestä
Munkkiniemeen ja Munkkivuoresta Etelä-Haagaan. Uusi reitti palvelee myös
nykyistä paremmin Otaniemen työ- ja opiskeluyhteyksiä sekä liityntäyhteyksiä
Munkinseudulta metron varteen.
Linjan 52 poistumista Ulvilantieltä (ja samalla Munkkivuoren yhteyksiä
Munkkiniemen terveysasemalle) korvataan suunnitelmassa lähibussilinjalla
33, jonka reitti jatkuu Munkkivuoren ostoskeskukselta Etelä-Haagan kautta
Riistavuorenkujalle. Samalla linjan reitti siirtyy kulkemaan Ulvilantietä
Munkkivuoren ympäri, jolloin linja 33 korvaa linjaa 52 esimerkiksi
Munkkiniemen ja Ulvilantien sekä Ulvilantien ja Etelä-Haagan välillä. Linjan
reitti kulkee Etelä-Haagassa sijaitsevien koulujen sekä Huopalahden aseman
läheltä.
Linjaa 33 liikennöidään arkisin noin klo 7–19 sekä lauantaisin noin klo 9–18
pääosin 20 minuutin vuorovälillä. Linjan 33 liikennöinnin lisääminen parantaa
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joukkoliikenneyhteyksiä myös Vanhan Munkkiniemen alueella tarjoten
esimerkiksi nykyistä huomattavasti paremmat asiointiyhteydet Munkkivuoren
ostoskeskukselle.
Yhteys Ulvilantieltä Haagan terveysasemalle muuttuu valitettavasti
vaihdolliseksi, mutta Munkkivuoren ostoskeskukselta Haagan terveysaseman
kautta ajavat lähibussit 31 ja 32 jäävät kulkemaan nykyiselle reitilleen.
Ulvilantien ympäristön asukkaat voivat kuitenkin asioida myös muissa
Huslabin toimipisteissä kuin Haagassa. Esimerkiksi Tullinpuomin, Töölön
sairaalan ja Kampin laboratorioihin on vaihdoton yhteys linjalla 18, jonka
nykyiseen reittiin ei ole suunniteltu muutoksia.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Suvi Rihtniemi
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä
17.06.2019. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.
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