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Helsingin Seudun  

Liikennekuntayhtymän  

hallitukselle 

 

 

ASIA: LUOMAN KYLÄN JULKISEN LIIKENTEEN ALASAJO 

 

HSL:n hallituksen kokouksen 17.11.2015 esityslistan kohdassa 4 (Rantaradan lähijunaliikenteen järjestelyt, 

junaliikenteen järjestäminen välille Helsinki - Siuntio sekä Luoman ja Mankin seisakkeiden lakkauttaminen) 

käsittelette esittelijän esitystä ”lakkauttaa Luoma ja Mankki HSL:n lähijunaliikenteen pysähtymis-

paikkoina 28.3.2016”. 

Luoman kylän asukkaat eivät hyväksy HSL:n esittelijän päätösehdotusta ja vaativat, että HSL 

pääkaupunkiseudun asukkaiden joukkoliikennettä turvaavana ja kehittävänä yhteisönä torjuu 

joukkoliikenteen alasajon, ts. Luoman seisakkeen lopettamisen rantaradalla ja sen sijaan keskittyy 

kehittämään pääkaupunkiseudun ja rantaradan joukkoliikennettä asukkaiden tarpeiden edellyttämällä 

tavalla. 

On nurinkurista, että asukkaiden kunnallisvaalituloksiin perustuvat edustajat tekevät päätöksiä, jotka 

sotivat asukkaiden selkeää tahtoa vastaan. Raideliikenne on todettu tehokkaimmaksi ja 

ympäristöystävällisimmäksi joukkoliikennemuodoksi. Pääkaupunkiseudun kaikki tuntemamme 

kehitysstrategiat tukevat raideliikenteen kehittämistä, asunto- ja elinkeinopoliittinen tavoitteenasettelu on 

toistuvasti korostanut radanvarsiseutujen kehittämistä. Kaikki poliittiset puolueet ovat olleet tukemassa 

tätä kehitystä.  

Rantarata on kehittyvän Kirkkonummen elämänlanka – asemineen ja seisakkeineen. Kunta on linjannut 

näkemyksensä tästä asiasta useaan otteeseen.  Luoman osayleiskaavatyö on käynnistynyt kuluvan vuoden 

aikana. Alueen kehittämisen lähtökohtina ovat joukkoliikenneyhteydet pääkaupunkiseudulla. Kunta on 

toistuvasti korostanut meille Luoman kylän asukkaille, että Luoman seisakkeen tulevaisuus arvioidaan 

Luoman osayleiskaavatyön valmistuessa. Kunnalla on asiasta selkeät päätökset, joihin me luomalaiset 

olemme luottaneet.  

Kuntatalouden talousvaikeudet ovat merkinneet Kirkkonummella mm. huomion kiinnittämistä HSL:n 

joukkoliikennekustannusten voimakkaaseen kasvuun. Esillä on ehdotus, että kunnan sisäinen ns. 900-

linjasto lakkautetaan kesän ajaksi. Tämä tarkoittaisi Luoman kylän asukkaille, että niin raideliikenne kuin 

bussiliikennekin loppuisi koko kylän alueella. Tätäkö on asukaslähtöinen joukkoliikenteen kehittäminen 

HSL:n mielestä? 
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HSL perustelee Luoman (ja Mankin) seisakkeen sulkemista rantaradan raideliikenteen kasvulla ja Turun 

pikajunien vauhdin lisäämisellä. Julkisuudessa esitettyjen tietojen mukaan rantaradan lähijunaliikennettä 

ollaan voimakkaasti supistamassa.  Mm. Y-juna lopetetaan ja muita vuoroja vähennetään. Mahdollinen uusi 

Y-juna ja X-juna liikennöisivät aiempaa selvästi harvemmin. Emme voi ymmärtää, mistä liikenne yhtäkkiä 

rantaradalla on lisääntynyt! – Ehkä sekin on hyvä tiedostaa, että rantarata Mankista länteen on usean 

kymmenen kilometrin matkalla lähes hyllyvän saven päällä – junanopeuksien nosto nykyisestä 80 km/h 

edellyttäisi radan merkittävää parantamista ja massiivista paalutusta parinkymmenen metrin syvyyteen. On 

vaikea nähdä, että pääkaupunkiseudun ympäristöystävällisen raideliikenteen kehittämisen este olisi kahden 

minuutin matka-ajan lyheneminen Turusta Helsinkiin. 

Poliittisesti arveluttavin peruste Luoman seisakkeen lopettamiseen maaliskuussa 2016 on siuntiolaisten ja 

luomalaisten (sekä Mankissa asuvien) vastakkain asettaminen: siuntiolaiset saavat nopean yhteyden 

Helsinkiin kunhan luomalaiset siirtyvät käyttämään henkilöautoja (koska linja-autoliikenne lakkautetaan 

kesällä). Me luomalaiset odotamme valitsemiltamme päätöksentekijöiltä rohkeutta toteuttaa asukkaita 

tukevaa pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa – emme lyhytnäköistä pelin politiikkaa. 

 

Luomassa, 15. päivänä marraskuuta 2015 

 

Hannu Valtanen 

puheenjohtaja 
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Jakelu: 
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