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Sotunkilaisten bussiyhteydet Tikkurilaan paranivat huomattavasti
Helsingin seudun liikenteen uudet aikataulut tuottavat iloisen yllätyksen ainakin
sotunkilaisille bussimatkustajille: Linjalle 69 on tullut monta parannusta. Ensinnäkin vuoroja
on lisätty niin, että bussi kulkee 30–40 minuutin välein aina keskiyölle saakka ja myös
sunnuntaisin. Toiseksi matka-aika Sotungista Tikkurilaan lyhenee kymmenisen minuuttia,
kun bussi ei enää kierrä Itä-Hakkilan koulun, Nissaksen ja Hakunilan ostoskeskuksen kautta,
vaan menee suorinta reittiä Honkanummen hautausmaan kautta. Yhteys Hakunilaan
kuitenkin säilyy vastakkaiseen suuntaan mentäessä.

Lahti on lähempänä kuin Tapiola
Kerran tunnissa liikennöivästä Helsingin bussista myöhästymisen ei enää tarvitse merkitä
katastrofia, kun busseja kulkee useammin joko Hakunilan tai Tikkurilan suuntaan ja
jatkoyhteyspysäkeille. Lisäksi Bussi 69:ää ja Pendolinoa yhdistelemällä voi päästä Sotungista
esimerkiksi Lahteen alle tunnissa eli nopeammin kuin Tapiolaan. Toisaalta tämä matka
Lahteen maksaa seitsemän kertaa enemmän kuin seutulippu. Koska rupeamme ajattelemaan,
että myös Lahti kuuluu pääkaupunkiseutuun ja sen joukkoliikennejärjestelmään?

Saammeko kiittää Metsoa?
Linja 69:n muutos parantaa vastaavasti Tikkurilan suunnasta tulevien yhteyksiä muun
muassa Hakkilan teollisuusalueelle ja Sipoonkorpeen. Ei liene sattumaa, että Linja 69:n
muutokset osuvat yhteen Metson uuden tehtaan valmistumisen kanssa. Hakkilaan on
tammikuussa 2010 tulossa peräti 800 metsolaista. Voi olla, että liikennesuunnittelijat ovat
myös lukeneet Sipoonkorven tuoretta kävijätutkimusta. Tutkimuksen mukaan Sipoonkorven
suosituin kohde on Sotungissa sijaitseva Bisajärven/Kalkkiruukin/Högbergetin alue ja
kävijöistä puolet tulee Vantaalta. Tästä huolimatta kukaan tutkimukseen osallistuneista ei
ollut bussimatkustaja. Yhtenä syynä tähän on varmaankin se, että iltaisin ja viikonloppuisin
bussiyhteydet Sotunkiin ja Sipoonkorven liepeille ovat olleet niin surkeat.

Kirjastoauto takaisin!
Linja 69:n muutos on pieni askel Helsingin seudun liikenteelle, mutta suuri askel
sotunkilaisille. Nyt kun saisimme vielä kirjastoauton kulkemaan Sotungin kautta vanhaan
malliin! Kysyntää kirjastoautolle olisi varmasti enemmänkin, jos ihmiset tietäisivät, että he
voivat kirjastoauton kautta varata kirjoja ja levyjä pääkaupunkiseudun kaikista kunnallisista
kirjastoista ja vielä ilman varausmaksua (à 0,50 €). Sotunkilaiset, esittäkää
pysäkkitoivomuksia kirjastoauto-osastolle!
Kirjastoauto-osasto, p. 8392 2819 tai sähköp. auto.kirjasto(at)vantaa.fi.

