Muistio keskustelutilaisuudesta
Pirtin Klubilla oli keskiviikkona 3.1.2018 keskustelutilaisuus Metron liityntäliikenteestä.

1. Liityntäliikenne
Katsottiin HSL:n reittejä ja aikatauluja internetissä. Yhteydet Pirtille on nyt nähtävissä Pirtin
sivulla vuokratila-ja-palvelut kappaleessa Sijainti.
Tilaisuudessa laadittiin kysymyksiä, jotka esitetään HSL:n edustajalle seuraavassa klubitilaisuudessa:


Suorien yhteyksien säilyttämismahdollisuus. Voiko suoria linjoja esimerkiksi
Kamppiin järjestää. Tämä helpottaisi mm. ikäihmisten liikkumista. Monet kaipaavat
myös kauniita maisemia, joihin bussimatkoilla on tottunut.
Reitit voisi suunnitella niin, että bussit kulkisivat ainakin osittain metroasemien
kautta, jolloin suorat linjat toimisivat myös liityntäliikenteenä.
 Poikittaisliikenteen kehittäminen
 Miten päiväkotilapset ja koululaiset voitaisiin nykyistä paremmin ottaa huomioon
 Miten ihmiset, joiden liikkuminen ei ole helppoa, voitaisiin paremmin ottaa huomioon
 Neuvonta- ja opastuspalveluiden kehittäminen
 Miten käytännössä saadaan ja otetaan huomioon asukkaiden palautteet ja
toivomukset
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2. Liityntäpysäköinti
Pohdiskeltiin myös liityntäpysäköintiasioita.
Tässä on selostus asiasta:
Liityntäpysäköinti on kätevä tapa välttää Helsingin keskustan liikenneruuhkat. Pysäköintiin varatut
alueet sijaitsevat joukkoliikenteen pysäkkien ja asemien lähellä. Auton voi jättää parkkiin, ja jatkaa
matkaa metrolla, linja-autolla, raitiovaunulla tai lähiliikenteen junalla. Liityntäpysäköinti on
tarkoitettu työpäivän mittaiseen pysäköintiin, ja suurimmassa osassa pysäköintialueita pysäköinnin
aikarajoitus on 12 tai 24 tuntia.
Joukkoliikenteen lipun hankkineille pysäköinti on joko maksutonta tai siitä peritään muutaman
euron maksu. Maksullisilla alueilla pysäköintimaksu suoritetaan siten, että ensin leimataan kausitai arvolippu matkakortinlukijalla ja tämän jälkeen voidaan ostaa lippuautomaatista
liityntäpysäköintilippu käteisellä tai luottokortilla. Osassa alueista ainoana maksutapana on
käteinen. HSL:n mobiililippua ei voi tällä hetkellä hyödyntää liityntäpysäköinnissä.
Löydät pysäköintiin varatut alueet kartalta. Kun napsautat pistettä kartalla, saat näkyviin auto- ja
pyöräpaikkojen määrän. Tarkenna kohteeseen -linkki zoomaa karttaa lähemmäs, jolloin saat
näkyviin kaikki alueen auto- ja pyöräpaikat. Voit joutua napsauttamaan linkkiä useamman kerran
ennen kuin alueet tulevat näkyviin. Autopaikat ovat merkitty vaaleansinisenä alueena ja

pyöräpaikat pyörän kuvalla. Napsauta aluetta, jolloin voit tarkastella yksittäisen pysäköintialueen
tietoja

Lauttasaari-Matinkylä-välin metroasemien liityntäpysäköinnin osalta kartan tiedot
ovat valitettavasti puutteelliset.
Isossa Omenassa on 350 autopaikkaa kauppakeskuksen tasolla P3. Sisäänajo
Piispansillan, Markkinakadun tai Suomenlahdentien kautta. Pysäköinnin hinta 2e / 10h. 10
tunnin jälkeen peritään parkkihallin normaalihinta. Matkakorttitunnistautuminen. Kulku
metroon bussiterminaalitason kautta. Operaattorina Q-Park.
HSL:n sivulla on asiaa selvitetty tarkemmin.
https://www.hsl.fi/lansimetro/metroliikenne-18112017-alkaen

3. Pirtin klubin kokoontumisajankohta
Keskusteltiin sopivasta Pirtin klubin säännöllisestä ajankohdasta. Päädyttiin joka
kuukauden ensimmäisiin torstaisiin alkaen klo 18.00. Seuraava tilaisuus on 1.2.2018.

