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Tiiiiliil6inen

Etu-Toolo liikennesuunnittelun kourissa
Lukijalta / Anna-Maija Gruber

'=Helsingin kantakaupungin lii-
kennekurjuus etenee. Seuraavak-
si poistetaan Mechelininkadulta
raitiovaunupysiikkejii ja pidenne-
tiiiin pysiikkiviilejii. Vanhassa ar-
vokkaassa puukujanteessa suori-
tetaan avohakkuu.

]{uutos liitgry uusien pyciriiteiden
rakentamiseen Mechelininkadun
reunoille 3 miljoonalla eurolla.
liadun kaventamisen tavoitteena

--pn myris autoliikenteen hidastus.
Samalla poistuvat reunan pysii-
kriintipaikat, ja kaikki puut kaa-
detaan yleiskaavassa vahvistetul-
ta suojelualueelta.

Raitiotielinja 8:aa aiotaan "no-
neuttaa" poistamalla kiiytristii ka-
dufta eniten matkustajia kerriiiviit

. ={alonirrksenkadun pysiikit. Bussi
2{:n pysiikit liihtiviit jo eiokuus-
sa p1'cirdtien alta. Niiin Hesperi-
ankadun ja Arkadiankadun viili-
seitd katuosuudelta on pienessii
ajassa poistettu kaikki julkinen
l-i-ilienne ja 10 pysiikkiii. Tiimii siis
liindsen Tiiolcin vilkkaimmalla lii-
kennevdyldlld. Maksullinen jouk-

=koliikenne poistuu veloituksetta
aj elerien fillaristien tieltd.

Helsingin seudun liikenne -kun-
tay'htSrmii HSL ei ole mitenkiiiin
noteerannut viime syksyn bus-
siuudistuksen kirvoittamia kau-
pulkilaisten vastalauseita, vaik-
ka niitii tuli tuhatmiiiirin suoraan
laitokselle, adresseihin ja leh-

>*iin. Asukkaiden "kuulemises-

ta" on tullut pelkkiiii teatteria.
NSrt tulossa olevat "uudistukset',
ovat edellisten tavoin ristiriidassa
muun muassa Helsingin yleiskaa-
va 2002:n ja HSL:n omien suun-
nitteluperiaatteiden ja kehittiimis-
suunnitelmien kanssa, mutta se ei
tahtia haittaa. Kuka sanoikaan,
ettii muutos ei ole uudistus, jos se
ei ole parannus entiseen...

Aika on sitii paitsi muutenkin jo
ajanut uuden pyciriitien ohi, kos-
ka viime kesiind Etu-Tcicilcidn val-

mistui 5 miljoonalla eurolla fil-
laristien kuuluisa "moottoritie',
Baana, joka tarjoaa paljon pa-
remmat ja nopeammat yhteydet
eri puolilie kaupunkia ilman lu-
kemattomia liikennevaloja_

HSL on ilmoittanut julkisuudes-
sa, ettd Helsingin sisiiisen iiiken-
teen matkustajamiiiirrit ovat viime
'v.uonna kasvaneet, ja piiiittelee
siita, etta matkustajatylftyviiisyys-
kin on noussut. Viiitteelle ei taida
ldytyii todellisia perusteita, koska
kyseessii on tilastollinen silmiin-
kiiiintritemppu, josta sataa talou-
dellinen hydty henkilcjkunnan
omaan laariin kasvavien bonus-
ten muodossa.

Selitys lciytyy HSL:n "matkusta-
jatilastoista", joissa ei tilastoida
"oikeiden" matkustajien mdiiriid
vaan liikenneviilineissii tehtyjen -

yksittiiisten matkojen lukumiiii-
riii. Yksi'lmatkustaja" on siis yh-
tii kuin yksi "nousu liikennevd-
lineeseen'l jos kiiy'tetiiiin HSL:n

slangia. Nousujen miiiiriin kafl
johtuu suurelta osalta HSL:n viil
mer.rrotisesta bussiuudistuksesta,
joka lisiisi pakollisia vaihtoja lii-
kenneviilineestd toiseen.

Koska bussireittejd lyhennettiin
ja siiruettiin hiljaisille sir.ukaduil-
le, matkustajat joutuvat etsimiidn
korvaavia kulkureittejii ja -viili-
neitti. Tehtyjen yksittiiisten mat-
kojen miidrii on kasvanut, koska
pddstiikseen paikasta A paikkaan
B matkustaja tarvitsee useampia
vaihtoja kuin ennen. Kiiynnis-
sii on erdiinlainen matkustajien
kloonaus, jossa yhdestd "matkus-
tajasta" on tilastoissa synnytetty 2
tai 3 "tilastomatkustajaa".

Itse asiassa bussiliikenteen suosio
oli syksyllii laskenut 4,5 o/o vuo-
den takaisesta, kun uudet linjat
16 ja 17 ajelevat tyhjinii, linja 55
puolityhjiinii, linla 24 pyyhkiiisee
pysiihtymiittd Hietaniemen hau-
tausmaan ja aution hiekkarannan
liipi, ja 14 ja 18 ajelevat eddleen

Mechelininkadulle suunnitellut pyiiriikaistat, usean bussipysHkin poistaminen sekE puiden kaataminen harmittavat alueen
asukkaita.
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