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VATTUNIEMELÄISILLE SAATAVA PARANNUS JOUKKOLIIKENTEESEEN 

Lauttasaari-Seura kartoitti asukkaiden mielipiteitä joukkoliikenteen toimivuudesta metron liityntäliiken-

teen alettua. Kyselyyn vastasi 1481 henkilöä. Melko suuri osa lauttasaarelaisista on suhteellisen tyytyväi-

siä metroliikenteeseen. Selvä poikkeus on Vattuniemen alue. Siellä asuvista lähes 70 prosenttia ilmoitti, 

että matka-ajat ovat liityntäliikenteen alettua pidentyneet, peräti 59 prosentilla jopa yli 10 minuuttia. 

Tämä on erittäin huomattava matka-ajan pidennys ottaen huomioon, että Vattuniemestä Kamppiin on 

linnuntietä lyhyempi matka kuin esimerkiksi Sörnäisten metroasemalta Kamppiin.  Jos menee Vattunie-

mestä työhön esimerkiksi Pasilaan, joutuu käyttämään noin kuuden kilometrin matkalla kolmea kulkuneu-

voa.  Tämä tekee matkustamisesta vaivalloista ja matkan kestosta ennakoimatonta. 

Lauttasaaren joukkoliikenne kantakaupunkimaiseksi 

Lauttasaari on yksi Helsingin nopeimmin tiivistyviä alueita. 2000-luvulla alueen väkimäärä on kasvanut 

5000:lla ollen nyt noin 23 000.  Rakentaminen Lauttasaaressa jatkuu kiivaana erityisesti Vattuniemessä. 

Uudessa yleiskaavassa Lauttasaari on kantakaupunkia. Alueen liikenneyhteydet on kuitenkin järjestetty 

samaan tapaan kuin Helsingin lähiöalueilla. Lauttasaaren julkinen liikenne on täysin metron ja sen liityntä-

liikenteen varassa lukuun ottamatta linjaa 21, joka toistaiseksi menee Erottajalle. Tämäkin suora yhteys 

ydinkeskustaan poistuu, kun Erottajan aukio muutetaan puistomaisemmaksi aukioksi eikä siellä enää pi-

detä pysäkkiä. HSL esittää uudeksi päätepisteeksi Eiraa, missä voisi siirtyä keskustaan vieviin raitiotievau-

nuihin. Linjaus ei vastaa mitenkään asukkaiden tarpeita. Lauttasaari-Seuran kyselyyn vastanneista kolmas-

osa toivoo suoraa linjaa joko Rautatientorille tai Kamppiin, Eiraa kannatti vain n. 4 %.  

Liikennesuunnittelussa kuultava asukkaita 

Helsinki on ilmoittanut tavoitteekseen joukkoliikenteen osuuden kasvattamisen kulkutapana. Joukkolii-

kenteen käyttö on kuitenkin kasvanut vain yhden prosentin kuudessa vuodessa.  Liikennesuunnittelu ei 

silloin ole toiminut toivotulla tavalla.  Lauttasaari, erityisesti Vattuniemi on valitettava esimerkki alueesta, 

jonka liikennesuunnittelussa ei ole kuunneltu asukkaita. Ongelma on kärjistynyt nyt, kun HSL yrittää rat-

koa Espoossa tulevaa painetta. Lauttasaaressa on jo havaittavissa joukkoliikenneyhteyksien heikentymi-

sestä johtuvaa henkilöauton lisääntyvää käyttöä. 

Lauttasaari-Seura esittää, että Helsinki edellyttäisi HSL:ltä Lauttasaaren julkisen liikenteen 

palvelutason turvaamista ja suoran bussilinjan säilyttämistä Lauttasaaresta keskustaan. 

Erottajan pysäkin poistuessa bussilinja 21 tulisi liikennöidä Vattuniemestä Postikadulle. 

Sieltä on parhaat yhteydet raitiovaunuilla lähes kaikkiin suuntiin. Reittinä voisi olla vanha 

21V:n reitti. Sen varrella on myös vaihtoyhteydet metroon Ruoholahdessa ja Kampissa. 

Vattuniemeläisten lisäksi linja palvelisi myös koillisessa Lauttasaaressa asuvia ikäihmisiä ja 

helpottaisi liikennettä ahtailla Gyldenintiellä, Kiviaidankadulla ja Vattuniemenkujalla. 

Keskustassa vältettäisiin ajo tukkoisella Uudenmaankadulla. 
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