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Kirkkonummen kunnan yhdyskuntatekniikan  

lautakunnan jäsenille ja varajäsenille 

 

 

LUOMAN JULKISEN LIIKENTEEN ”KEHITTÄMINEN” 

 

Lautakunnan kokouksen 19.11.2017 esityslistan asianro 75 

Yhdyskuntatekniikan lautakunnan kokouksen 19.11.2015 asiakohdassa: ”Kirkkonummen HSL-kustannusten 

pienentäminen linja-autovuoroja vähentämällä”, yhdyskuntatekniikan toimialajohtaja esittää 

päätettäväksenne:  

”Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että se 

ehdottaa HSL:lle, että kunnan sisäiset linjat keskeytetään kesän ajaksi ja että sisäisten 

linjojen vuoroja vähennetään myös muina aikoina. Myös seutulinjojen vuoroja vähennetään 

kesäksi. Kyseiset säästötoimenpiteet ehdotetaan toteutettavaksi vuoden 2016 kesä- ja 

syysliikennekaudelta lähtien.” 

Kuluvan viikon alussa HSL:n hallitus päätti kokouksessaan 17.11.2015 käynnistää valmistelut Luoman (ja 

Mankin) seisakkeen lopettamiseksi 28.3.2016. Päätöksen mukaan HSL suunnittelee samalla näille alueille 

(junaa) korvaavaa bussiliikennettä. 

Torstaisen lautakunnan kokouksenne päätösesitys merkitsee, että olette lopettamassa julkisen liikenteen 

kokonaisuudessaan Luomasta kesäksi 2016 ja heikentämässä sitä oleellisesti myös syksystä 2016 alkaen. 

Luomalaiset edellyttävät valitsemiltaan luottamushenkilöiltä ja päätöksentekijöiltä kuntalaisten 

tasapuolista kohtelua myös silloin, kun niukkuutta jaetaan.  – Jos junaliikenne lakkautetaan Luomasta, 

bussivuoroja tulee lisätä, eikä vähentää, kuten HSL:n hallitus linjaa. 

Raideliikennettä tulee kehittää 

Tässä yhteydessä Luoman Kyläyhdistys haluaa vielä kerran muistuttaa yhdyskuntatekniikan lautakuntaa 

siitä, että kaikki poliittiset puolueet ovat ilmaisseet sitoutumisensa ympäristöystävällisen raideliikenteen 

kehittämiseen pääkaupunkiseudulla. Kaikki alueen kehityssuunnitelmat nojaavat rataverkon nykyistä 

tehokkaampaan hyväksikäyttöön ja radanvarsien sekä olemassa olevien asemanseutujen tiivistämiseen ja 

kehittämiseen.  

Kirkkonummen kunta on vahvasti sitoutunut näihin alueellisiin kehitysohjelmiin.  Niinpä kunnan 

kaavoitusohjelman mukaan Luoman alueen osayleiskaavan laadinta käynnistyi tänä vuonna. On  
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luonnollista, että se perustuu pääkaupunkiseudun joukkoliikenneinfrastruktuuriin, so. olemassa olevaan 

rataverkkoon ja toiminnassa olevaan seisakkeeseen.  

Seisake päätetään kuitenkin sulkea ennen osayleiskaavan valmistumista, koska ”Turun pikajunan on 

ehdittävä Helsinkiin kolme minuuttia nopeammin kuin aiemmin”. – Tätäkö on vastuullinen, 

ympäristölähtökohtiin perustuva pääkaupunkiseudun - ja Kirkkonummen - kehittäminen? 

Lautakunnan otettava selkeä kanta raideliikenteen puolesta 

Luoman Kyläyhdistys esittääkin yhdyskuntatekniikan lautakunnalle, että se torstaisessa kokouksessaan 

ottaa selkeästi kantaa Luoman seisakkeen toiminnan säilyttämiseksi siihen asti, kunnes Luoman 

osayleiskaavatyön tulokset valmistuvat ja voidaan yhdyskuntapoliittisin perustein tarkastella Luoman 

seisakkeen tulevaisuutta. Lautakunnan pitää viedä tämä näkemyksensä kunnanhallitukselle pikaisesti 

toimitettavaksi HSL:lle. 

 

Luomassa, 18. päivänä marraskuuta 2015 

 

Hannu Valtanen 

puheenjohtaja 
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